
Соодіе 
ТЪІ8 І8 а сіі^ііаі сору оі' а Ъоок ІЪаІ \ѵа8 рге8егѵесі іЪг §епегаІіоп8 оп НЬгагу 8Ііе1ѵе8 ЪеіЪге іі ѵѵа8 сагейШу 8саппесі Ъу Соо^іе а8 рагі оі' а рго]есІ 
Іо таке ІЪе лѵог1(і’8 Ъоок8 сІІ8соѵегаЫе опііпе. 

И Ьа8 8игѵіѵесі 1оп§ епои^Ъ іЪг ІЪе соругі§Ъі Іо ехріге апсі іЪе Ъоок Іо епіег ІЪе риЫіс сіотаіп. А риЫіс сіотаіп Ъоок І8 опе ІЪаІ ^а8 пеѵег 8иЪіесІ 
Іо соругі^Ъі ог \ѵЪо8е іе^аі соругі^Ъі Іегт Ъа8 ехрігесі. \УЪеіЪег а Ъоок І8 іп ІЪе риЪПс сіотаіп тау ѵагу соипігу Іо соипігу. РиЪНс сіотаіп Ъоок8 

аге оиг §аІе\ѵау8 Іо ІЪе ра8І, герге8епІіп§ а \ѵеа1іЪ о^ЪІ8Іогу, сиііиге апсі кпо\ѵ1её§е іЪаІ’8 ойеп сііШсиІІ Іо сіІ8соѵег. 

Магк8, поіаііош апсі оіЪег таг^іпаііа рге8епІ іп ІЪе огі^іпаі ѵоіите лѵііі арреаг іп ІЪІ8 Ше - а гетіпсіег оі" ІЪІ8 Ъоок’8 Іощ ]оигпеу кот ІЪе 
риЪ1І8Ъег Іо а ІіЪгагу апсі йпаііу Іо уои. 

ІІ8а§е §иійе1іпе8 

Соо§1е І8 ргоисі Іо рагіпег лѵііЬ 1іЪгагіе8 Іо сіі^іііге риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 апсі таке іЪет хѵісіеіу ассе88ІЪ1е. РиЪііс сіотаіп Ъоок8 Ъеіоп§ Іо ІЪе 
риЫіс апсі \ѵе аге тегеіу іЪеіг сшіосііаш. КеѵегіЪеіе88, ІЪІ8 \ѵогк І8 ехреп8Іѵе, 80 іп огсіег Іо кеер ргоѵісііп§ ІЪІ8 ге8оигсе, \ѵе Ъаѵе Іакеп 8Іер8 Іо 
ргеѵепі аЪи8е Ъу соттегсіаі рагІіе8, іпс1иёіп§ р1асіп§ ІесЪпісаі ге8ІгісІіош оп аиіотаіесі циегуіп§. 

\Уе аІ80 а8к ІЪаІ уои: 

+ Маке поп-соттегсіаі те о/іке ^Іез \Уе сіе8І§пес1 Соо§1е Воок 8еагсЪ ІЪг и8е Ъу іпс1іѵісіиаІ8, апсі \ѵе ^ие8І ІЪаІ уои и8е 1Ъе8е Ше8 ІЪг 
рег80паі, поп-соттегсіаі ригро8е8. 

+ Ке/гаіп/гот аиіотаіесі диегуіп§ Бо поі 8епсІ аиіотаіесі ^ие^іе8 оі" апу 80ГІ Іо Соо§1е’8 8у8Іет: Іі" уои аге сопсіисііп^ ге8еагсЪ оп тасЫпе 
Ігап8ІаІіоп, оріісаі сЪагасІег гесо^піііоп ог оіЪег агеа8 \ѵЪеге ассе88 Іо а 1аг§е атоипі оі' Іехі І8 Ъеірйіі, ріеа8е сопіасі ш. \Уе епсоига^е ІЪе 
и8е оі' риЪііс сіотаіп таІегіаІ8 іЪг 1Ъе8е ригро8е8 апсі тау Ъе аЪіе Іо Ъеір. 

+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЪе Соо§1е ‘Ѵаіегтагк” уои 8ее оп еасЪ Ше І8 е88еп1іаі Шг іШогтіп§ реоріе аЪоиІ ІЪІ8 рго]есІ апсі Ъеіріп§ ІЪет ііпсі 
асісііііопаі таІегіаІ8 іЪгои^Ъ Соо§1е Воок 8еагсЪ. Р1еа8е сіо поі гетоѵе іі. 

+ Кеер іі Іе%аІ ^ѴЪаІеѵег уоиг и8е, гететЪег ІЪаІ уои аге ге8роп8ІЪ1е Шг еп8игіп§ ІЪаІ \ѵЪаІ уои аге сІоіп§ І8 Іе^аі. Бо поі а88ите ІЪаІ ^81 

Ъесаи8е \ѵе Ъеііеѵе а Ъоок І8 іп ІЪе риЪііс сіотаіп Шг и8ег8 іп ІЪе Шііесі 8іа1е8, ІЪаІ ІЪе \ѵогк І8 аІ80 іп ІЪе риЪііс сіотаіп іш и8ег8 іп оіЪег 
соипІгіе8. \УЪеіЪег а Ъоок І8 8ІІ11 іп соругі^Ъі ѵагіе8 іхот соипігу Іо соипігу, апсі \ѵе сап’І ойег §иіёапсе оп ѵѵЪеіЪег апу 8ресійс и8е оГ 
апу 8ресійс Ъоок І8 а11о\ѵесІ. Р1еа8е сіо поі а88ите ІЪаІ а Ъоок’8 арреагапсе іп Соо^іе Воок 8еагсЪ теап8 іі сап Ъе шесі іп апу таппег 
апу\д/Ъеге іп іЪе \ѵог1<± Соругі^Ъі іпМп§етепІ ІіаЪіііІу сап Ъе циііе 8еѵеге. 

АЪоиІ Соо§1е Воок 8еагсЪ 

Соо§1е’8 тІ88Іоп І8 Іо ог§апіге ІЪе \ѵогісі’8 іпіштаііоп апсі Іо таке іі ипіѵег8а11у ассе88ІЪ1е апсі шеШІ. Соо§1е Воок 8еагсЪ Ъеір8 геасіег8 

сіІ8соѵег іЪе \уог1сі’8 Ъоок8 \ѵЪііе Ъеіріп^ аиіЪог8 апсі риЪ1І8Ъег8 геасЪ пе\ѵ аисііепсе8. Уои сап 8еагсЪ іЪгои^Ъ іЪе Ш11 Іехі оі' ІЪІ8 Ъоок оп іЪе ѵѵеЪ 
ацЪккр : //Ьоокз . доодіе . сот/ 



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных иолках, прежде чем ее отсканировали сотрудники 
компании СооДе в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет. 

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный 
доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были иоданы авторские права или срок действия авторских ирав 
истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, 

это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти. 

В этом файле сохранятся все иометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как напоминание 
о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас. 

Правила использования 
Компания СооДе гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в 
цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь 
хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять 
этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив 
технические ограничения на автоматические запросы. 

Мы также иросим Вас о следующем. 

• Не используйте файлы в коммерческих целях. 

Мы разработали программу Поиск книг СооДе для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, 

некоммерческих целях. 

• Не отправляйте автоматические запросы. 

Не отправляйте в систему СооДе автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного 
перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может 
оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный 
доступ. 

• Не удаляйте атрибуты СооДе. 

В каждом файле есть "водяной знак" СооДе. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти 
дополнительные материалы ири помощи программы Поиск книг СооДе. Не удаляйте его. 

• Делайте это законно. 

Независимо от того, что Вы используйте, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную 
ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут 
использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, 

поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную 
книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг СооДе, то ее можно использовать как угодно и где угодно. 

Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным. 

О программе Поиск кпиг Соо^іе 
Миссия СооДе состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. 

Программа Поиск книг СооДе помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. 

Полнотекстовый поиск ио этой книге можно выполнить на странице {гЬЪр: //Ьоокз. §оо§1е. сот/ 



РЬч в защиту царя Деіотара 

Маркус Туллиус Цицеро, И. П. ЦвЬтков 
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ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ СОБРАНІЕ 

ГРЕЧЕСКИХЪ И РИМСКИХЪ КЛАССИКОВЪ 
СЪ ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫМИ ПРИМѢЧАНІЯМИ, 

ПОДЪ РЕДАКЦІЕЙ 

ЛЬВЯ ГЕОРГІЕВСКАГО и СЕРГѢЯ МАНШТЕЙНА. 
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М. ТУЛЛІЙ ЦИЦЕРОНЪ. 
РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ ЦАРЯ 

ДЕІОТАРА. 
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СЪ ВВЕДЕНІЕМЪ, ПРИМѢЧАНІЯМИ, 3 РИСУНКАМИ 
И ГЕОГРАФИЧЕСКИМИ КАРТАМИ. 
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ИЗДАНІЕ ВТОРОЕ. 

Часть I: Текст». 
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М. ТУЛЛІЙ ЦИЦЕРОНЪ. 

РѢЧЬ 
ВЪ ЗАЩИТУ ЦАРЯ ДЕІОТАРА. 

1. Ехогйіліш. 

1 Сшп іп отпіЪиз саизіз ^гаѵіогіЬиз, С. Саезаг, іпіііо Ді- 1 
сепДі соттоѵегі зоіеат ѵеЬетепііиз, диат ѵіДеіиг ѵеі изиз 
ѵеі аеіаз теа розіиіаге, іит іп Ьас саиза ііа те тиііа рег- 
іигЪапі, иі, диапіит теа Мез зіиДіі тіЬі аііёгаі аД заіиіет 
ге&із Беіоійгі ДеіепДепДат, іапіит іасиііаііз Итог ДеігйЬаі. 
Ргітит Дісо рго сарііе іогіипіздие ге^із, диоД ірзит еізі поп 
іпідиит езі іп іио Дитійхаі регісиіо, іатеп езі ііа іпизііаіит 
ге&ет гейт сарЩз еззе, иі апіе Ьос іетриз поп зіі аиДііит. 
ЮеіпДе еит ге§ет, диет огпаге апіеа сипсіо сит вепаіи 2 
зоІеЪат рго регреіиіз еіиз іп позігат гет риЬИсат тегіііз, 
пипс сопіга аігосіззітит сгітеп со^ог ДеІепДеге. АссеДіі, иі 
ассизаіогит аііегіиз сгиДеІііаіе, аііегіиз іпДі&пііаіе сопіигЪег. 
СгиДеІет Сазібгет, пе Дісат зсеіегаіит еі ітріит, диі пероз 
аѵит іп сарШз Дізсгітеп аДДихегіі аДиІезсепііаедие зиае іег- 
гогет іпіиіегіі еі, сиіиз зепесіиіет іиегі еі іе^еге ДеЪеЪаі, 
соттепДаііопетдие іпеипііз аеіаііз аЬ ітріеіаіе еі зсеіеге Ди- 
хегіі, аѵі зегѵит соггиріит ргаетііз аД ассизапДит Дотіпит 
ітриіегіі, а Іе^аіогит реДіЬиз аЬДихегіі! Ри^іііѵі аиіет До- 8 

з 
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4—7 ЦИЦЕРОНЪ. 

шішійі ассО*8сйАіё,‘-бі йотіпит аЪзепіет еі йотіпит атісіз- 
.віфзи&^ідоііэд геь ріфіісае, сит оз ѵійеЪат, сит ѵегЬа аи- 
аіеБапі, поп іат* аІЙІсіат ге&іат сопйісіопет йоіеѣат диат (іе 
іогіипіз соттипіЬиз ехіітезсеЪат. Nат, сит тоге таіогит 
<іе зегѵо іп Йотіпит пе іогтепііз диійет диаегі Исеаі, іп 
дда диаезііопе йоіог еіісеге ѵегат ѵосет роззіі еііат аЬ іп- 
ѵііо, ехогіиз езі зегѵиз, диі, диет іп есиіео арреііаге поп 
роззеі, еит ассазеі зоіиіиз. 

4 РегіигЪаі те, С. Саезаг, еііат Ший іпіегйит, диой іа- 2 
теп, сит іе репііиз гесѳдпйѵі, іітеге йезіпо; ге епіт іпідиит 
езі, зе<і іиа заріепііа йі аедиіззітит. Nат йісеге арий еит 
йе Іасіпоге, сопіга сиіиз ѵііат сопзШит іасіпогіз іпіззе -аг- 
§иаге, сит рег зе ірзит сопзійегез, ^гаѵе езі; пето епіт Іеге 
езі, диі зиі регісиіі іийех поп зіЬі зе аедиіогет диат гео 
ргаеЬеаі. 8еЙ іиа, Саезаг, ргаезіапз 8Іп§и1агіздие паіига Ъипс 
тіЬі теіит тіпиіі. Ыоп епіт іат іітео, диій іи йе геде 

б Беіоіаго, диат іпіеііё&о, диій йе іе сеіегоз ѵеііз іийісаге. Мо- 
ѵеог еііат Іосі ірзіиз іпзоіепііа, диой іапіат саизат, диапіа 
пиііа ипдиат іп йізсеріаііопе ѵегзаіа езі, йісо іпіга йоте- 
"зіісоз рагіёіез, йісо ехіга сопѵепіит еі еат Ігедиепііат, іп 
диа огаіогит віийіа пііі зоіепі; іп іиіз осиііз, іп іио оге ѵчй- 
іидие асдиіезсо, іе ипит іпіиеог, ай іе шшт отпіз теа зрес- 
іаі огаііо; дйае тіЬі ай зрет оЬііпепйае ѵегііаііз ^гаѵіззіта 
зипі, ай тоіит апіті еі ай отпет ітреіит йісепйі сопіеп- 

6 ііопетдие Іеѵіога. Напс епіт саизат, С. Саезаг, зі іп іого 
Йісегет, еойет аиЙіепіе еі йізсеріапіе іе, дйапіат тШі аіа- 
сгііаіет рориіі Еотапі сопсигзиз айетгеі! Оиіз епіт сіѵіз еі 
*е&і поп іаѵегеі, сиіиз отпет аеіаіет іп рориіі Еотапі Ьеі- 
Ііз сопзитріат еззе' тетіпіззеі? Зресіагет сигіат, ійіиегег 
іогит, саеіит Йепідие іезіагег ірзит. 8іс, сит еі йеогйт іт- 
тогіаііит еі рориіі Еотапі еі зепаіиз Ьепейсіа іп ге&ет Беіо- 

7 ійгит гёсйтйагег, пиііо тойо тШі йееззе роззеі огаііо. Оиае 
диопіат ап^изііога рагіёіез іасіипі асііодие тахітае саизае 
ЙеЪіІііаіиг Іосо, іиит езі, Саезаг, диі рго тиіііз заере Йіхізіі, 
диій тіЬі пипс апіті зіі, ай іе ірзит геіегге, дио іаоіііиз 
сит аедиііаз іиа, іит аийіепйі йііі^епііа тіпиаі Ьапс-регіиг- 

' Ъаііопет гііеат. 
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РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ ЦАРЯ ДЕІОТАРА. 

II. ЖаггаЫо. 

8ед апкедиат <іе ассизакіопе ірза дісо, де ассизакогит зре 
раиса дісат: диі сит ѵідеапкиг пес іп^епіо пес изи акдие 
ехегсікакіопе гегит ѵаіеге, катеп ад Ьапс саизат поп зіпе 

3 аіідиа зре ек со^ікакіопе ѵепегипк. Ігакит ке ге&і Беіокаго 8 
іиіззе поп егапк пезсіі; айескит Шит диіЪиздат іпсоттодіз 
ек декгітепкіз ргоркег ойепзіопет апіті киі тетіпегапк, ке 
зіЪі атісит еззе со&поѵегапк, ситдие арид ірзит ке де кио 
регісиіо дісегепк, іоге рикаЬапк ик іп ехиісегако апіто Іасііе 
йскит сгітеп іпзідёгек. Оиат оЬ гѳт Ьос поз ргітит теки, 
Саезаг, рег Идет ек сопзкапкіат ек сіетепкіат киат ІіЪега, 
пе гезідеге іп ке иііат рагкет ігасипдіае зизрісетиг. Рег 
дехкегат ізкат ке ого, диат ге^і Беіокаго Ьозрез Ьозрікі рог- 
гехізкі, ізкат, іпдиат, дехкегат поп кат іп ЬеШз пес іп ргое- 
Іііз диат іп рготіззіз ек йде йгтіогет. Ти Шіиз дотит іпіге, 
ки ѵекиз Ьозрікіит гепоѵаге ѵоіиізкі; ке еіиз ді репакез ассе- 
регипк, ке атісит ек ріасакит ге^із агае іосідие ѵідегипк. 
Сит Іасііе огагі, Саеваг, кит зетеі ехогагі зоіез. Кето ип- 9 
диат ке ріасаѵік іпітісиз, диі иііаз гезедіззе іп ке зітиікакіз 
геіідиіаз зепзегік. Оиатдиат сиі зипк іпаидікае сит Беіокаго 
диегеііае киае? Ыипдиат ки Шит ассизаѵізкі ик Ьозкет, зед 
ик атісцт ойісіо рагат йтскшп, диод ргорепзіог іп Сп. Рот- 
реі атісікіат іиіззек диат іп киат; сиі катеп ірзі геі ѵепіат 
ке дакигит іиіззе дісеЬаз, зі кит аихіііа Ротреіо ѵеі зі екіат 
Шіит тізіззек, ірзе аекакіз ехсизакіопе изиз еззек. Іка сит та- 
хітіз еит геЪиз ІіЬегагез, реграгѵат атісікіае сиірат геііп- 
диеЪаз. Ікадие поп зоіит іп еит поп апітадѵегкізкі, зед отпі 10 
теки ІіЬегаѵізкі, Ьозрікет а^поѵізкі, ге^ет геіідиізкі, Кедйе 
епіт Ше одіо киі рго&геззиз езк, зед еггоге соттипі Іарзиз 
евк. Із гех, диет зепакиз Ьос потіпе заере Ьопогійсепкіззітіз 
десгекіз арреііаѵіззек, диідие Шит огдіпет аЬ адиіезсепкіа §?а- 
уіззітит запскіззітитдие дихіззекДздет геЪиз езкрегкигЬакиз, 
Ьото Іопдіпдииз ек аііепі&ёпа, диіЬиз поз, іп тедіа ге риЫіса 

4 пакі зетрехдие ѵегзакі. Сит аидігек зепакиз сопзепкіепкіз аис- ц 
когікаке агта зитрка, сдпзиІіЬиз, ргаекогіЬиз, кгіЬипіз рІеЬіз, 
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поЬіз ітрегаіогіЪиз гет риЫісаш йеіепйепйат йаіат, тоѵе- 
Ъаіиг апіто, еі ѵіг Ъиіс ітрегіо атісіззітиз <іе заіиіе рориіі 
Еотапі ехіітезсеЪаі, іп диа еііат зиат еззе іпсіизат ѵійе- 
Ъаі. Іп зитто іатеп Итоге диіезсепйит зіЬі еззе агЪіігаЪа- 
іиг. Махіте ѵего регіигЪаіиз езі, иі аийіѵіі сопзиіез ех Ііаііа 
ргоіи^іззе отпездие сопзиіагез (зіс епіт еі пипііаЪаіиг), сипс- 
іит зепаіит, іоіат Ііаііат еззе еііават. ТаІіЪиз епіт пипШз 
еі гитогіЬиз раіеЬаі а<1 огіепіет ѵіа, пес иШ ѵегі зиЪзедие- 
Ьапіиг. №Ы1 Ше йе сопйісіопіЪиз іиіз, піЫІ сіе зіийіо сопсог- 
йіае еі расіз, піЪі! <іе сопзрігаііопе аийіеЪаі сегіогит Ьотіпит 
сопіга йі&пііаіет іиат. Оиае сит ііа еззепі, іатеп издие ео 
зе іепиіі, диоай а Сп. Ротреіо ай еит Іе&аіі ііііегаедие ѵе- 

12 пегипі. І&позсе, і§позсе, Саезаг, зі еіиз ѵігі аисіогііаіі гех 
Беіоіагиз сеззіі, диет поз отпез зесиіі зитиз; ай диет сит 
йі аідие Ьотіпез отпіа огпатепіа соп^еззіззепі, іит іи ірзе 
ріигіта еі тахіта. Медие епіт, зі іиае гез &езіае сеіегогит 
ІаийіЪиз оЬзсигііаіет аііиіегипі, ійсігсо Сп. Ротреі тетогіат 
атізітиз. Оиапіит потёп еіиз Іиегіі, диапіае орез, диапіа іп 
отпі &епеге Ъеііогит &1огіа, диапіі Ьопогез рориіі Еотапі, 
диагііі зепаіиз, диапіі іиі, диіз і&погаі? Тапіо Ше зирегіогез 
ѵісегаі &1огіа, диапіо іи отпіЬиз ргаезіііізіі. Ііадие Сп. Рот¬ 
реі Ъеііа, ѵісіогіаз, ігіитрЪоз, сопзиіаіиз айтігапіез питега- 

13 Ьатиз, іиоз епитегаге поп роззитиз. Ай еит і^ііиг гех 
Веіоіагиз ѵепіі Ьос тізего іаіаіідие Ьеііо, диет апіеа іизііз 
ЬозШіЬиздие ЬеИіз айіиѵегаі, диосит егаі поп Ьозріііо зоіит, 
ѵегит еііат ІатШагііаіе сопіипсіив, еі ѵепіі ѵеі го&аіиз иі 
атісиз ѵеі ассегзііиз иі зосіиз ѵеі еѵосаіиз иі із, диі зепаіиі 
рагеге йійісіззеі, розігето ѵепіі ай іи&іепіет, поп ай іпзе- 
диейіет, ій езі ай регісиіі, поп ай ѵісіогіае зосіеіаіет. Ііадие 
РЬагзаІісо ргоеііо Іасіо а Ротреіо йізсеззіі; зрет іпйпііат 
регзёдиі поіиіі; ѵеі оііісіо, зі диій йеЬиегаі, ѵеі еггогі, зі диій 
пезсіегаі, заііз іасіит еззе йихіі; йотит зе сопіиііі іедиё 

14 Аіехапйгіпит Ъеііит ^егепіе иііІііаііЬиз іиіз рагиіі. Ше ехег- 
сііит Сп. Ботіііі, атрііззіті ѵігі, зиіз іесііз еі сорііз зизіеп- 
іаѵіі; Ше ЕрЪёзит ай еит, диет іи ех іиіз ййеііззітит еі 
ргоЪаііззітит отпіЬиз йеіе&ізіі, ресипіат тізіі; Ше ііегит, 
Ше іегііо аисііопіЬиз Іасііз ресипіат йейіі, диа ай Ъеііит: 
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икегбге; Ше согриз зиигп регісиіо оЪіесік кесипщие іп асіе 
сопкга РЬагпйсет Іиік киипцие Ьозкет еззе дихік зиит. Оиае 
ЧиШет а ке іп еат рагкет ассерка зипк, Саезаг, ик еит ат- 
рііззіто ге^із Ьопоге ек потіпе айесегіз. 

ІП. Не/иіаііо. 

Із і&ікиг, поп то<іо а ке регісиіо ІіЪегакиз, зед екіат Ьо- 15 

поге ашрііззіто огпакиз, аг&иікиг сіоті ке зиае іпкегіісеге ѵо- 
Іиіззе; чиод ки, пізі еит Іигіозіззітит іидісаз, зизрісагі рго- 
іеско поп рокез. ІІк епіт отіккат, сиіиз капкі зсеіегіз іиегік 
іп сопзрески деогит репакіит песаге Ьозрікет, сиіиз капкае 
ітрогкипікакіз отпіит §епкіит аЦие отпіз тетогіае сіагіз- 
зітит Іитеп ехзкіпдиеге, сиіиз капкае Іегосікакіз ѵіскогет ог- 
Ьіз кеггагит поп ехкітезсеге, сиіиз кат іпЬитапі ек іп&гакі 
апіті, а чио гех арреііакиз еззек, іп ео кугаппит іпѵепігі: 
ик Ьаес отіккат, сиіиз капкі іигогіз Іиік отпез ге^ез, диогит 
тиШ егапк Йпікіті, отпез ИЪегоз рориіоз, отпез зосіоз, от¬ 
пез ргоѵіпсіаз, отпіа сіепщие отпіит агта сопкга зе ипит 
ехсікаге? Оиопат Ше то<іо сит гедпо, сит дото, сит соп- 
іи§е, сит сагіззіто Шо дізкгаскиз еззек, капко зсеіеге поп 

6 тодо регіеско, зед екіат со&ікако? Ак, сгесіо, Ьаес Ьото іп- 16 

сопзиікиз ек кетегагіиз поп ѵШеЬаі Оиіз сопзісіегакіог Шо, 
Чиіз кескіог, диіз ргидепкіог? чиатчиат Ьос Іосо Беіокагит 
поп кат іп&епіо ек ргисіепкіа чиат йде ек геіідіопе ѵікае 
деіепсіепдит рико. Ыока кіЪі езк Ьотіпіз ргоЬіказ, С. Саезаг, 
покі тогез, пока сопзкапкіа. Сиі рогго, чШ тодо рорШі Ео- 
тапі потеп аиШѵік, Беіокагі іпке^гіказ, дгаѵіказ, ѵігкиз, й- 
дез поп езк аисііка? Оиосі і^ікиг іасіпиз пес іп Ьотіпет іт- 
ргидепкет садегек ргоркег текит ргаезепкіз ехікіі пес іп іа- 
сіпогозит, пізі еззек і<іет атепкіззітиз, Ш ѵоз ек а ѵіго оркіто 
ек аЬ Ьотіпе тіпіте зкиіко со^ікакит еззе сопйп&ікіз? Ак чиат 17 

поп то<іо поп сгеШЬШкег, зе<і пе зизрісіозе чиШет! «Сит», 
іпчиік, «іп сазкеііит Реіит ѵепіззез ек дошит ге&із, Ьозрікіз 
киі, деѵегкіззез, Іосиз егак чиМат, іп чио егапк еа сотрозіка, 
ЧиіЪиз ке гех типегаге сопзкікиегак. Нис ке е Ьаіпео, ргіиз- 
Чиат асситЬегез, дисеге ѵоІеЬак; егапк епіт агтакі, циі ке 
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іпіегйсегепі, іп ео ірзо Іосо соііосаіі.» Еп сгітеп, еп саиза, 
сиг ге&ет іи&іііѵиз, сіотіпит зегѵиз ассизеі! Е&о теЬегсиІе, 
Саезаг, іпШо, сит езі ай те ізіа саиза Йеіаіа, РЬійіррит 
тесіісит, зегѵит ге^іит, дш сит Іе&аііз тіззиз еззеі, аЬ ізіо 
айиіезсепіе еззе соггиріит, Ьас зит зизрісіопе регсиззиз: «Ме- 
Йісит іпсіісет зиЪогпаѵіі: йп&еі ѵійеіісеі аіідиой сгітеп ѵе- 
пепі.» Еізі а ѵегііаіе Іоп&е, іатеп а сопзиеіийіпе сгітіпапйі 

18 поп тиііипг гез [аЪЬоггеЪаі. ()шй аіі тейісиз? №Ы1 (1е ѵе- 
пепо. Аі і(і йегі роіиіі ргітит оссиШиз іп роііопе, іп сіЪо; 
сіеіпсіе еііат ітрипіиз Йі, диой сит езі Іасіит, пе^агі ро- 
іезі. 8і раіат іе іпіегетіззеі, отпіит іп зе {*епііит поп зо- 
Іит ойіа, зе<і еііат агта сопѵегііззеі; зі ѵепепо, Іоѵіз іііе 
диійет Ьозрііаііз питеп пипдиат сеіаге роіиіззеі, Ьотіпез 
іогіаззе сеіаззеі. Оиой і&ііиг еі сопагі оссиШиз еі еШсеге 
саиііиз роіиіі, И ііЪі, еі тейісо саІМо еі зегѵо, иі риіаЬаі 
Ййеіі, поп сгейійіі; йе агтіз, йе іегго, йе іпзійііз сеіаге іе 

19 поіиіі? Аі диат Іезііѵе сгітеп сопіехііиг! «Тиа іе», іпдиіі, 
«е&йет, диае зетрег, іогіипа зегѵаѵіі; пе^аѵізіі іит іе іпзрі- 
сеге ѵеііе.» Оиій розіеа? ап Беіоіагиз, ге Шо іетроге поп ^ 
регіесіа, сопііпио йітізіі ехегсііит? пийиз егаі аііиз іпзійі- 
апйі Іосиз? Аі еойет іе, сшп сепаѵіззез, гейііигит йіхегаз, 
іЦдие іесізіі. Ногат ипат аиі Йиаз еойет Іосо агтаіоз, иі 
соііосаіі іиегапі, геііпеге та^пит іиіі? Сит іп сопѵіѵіо со- 
тііег еі іисипйе іиіззез, іит Шис ізіі, иі йіхегаз; дио іп Іосо 
Ееіоіагит іаіет ег&а іе со&поѵізіі, диаііз гех АіШиз іп Р. 
АІгісапит йііі, сиі та&пійсепііззіта йопа, иі зсгіріит Іе&і- 
тиз, издие ай №ітапііат тізіі ех Азіа, диае Аігісапиз іп- 
зресіапіе ехегсііи ассеріі. Оиой сит ргаезепз Беіоіагиз гедіо 

20 ёі апіто еі тоге іесіззеі, іи іп сиЪісиІит Йізсеззізіі. ОЬзёсго, 
Саезаг, герёіе ііііиз іетрогіз тетогіат, ропе Шит апіе оси- 
Іоз Йіет, ѵиііиз Ьотіпит іе іпіиепііит аідие айтігапііит 
гесогйаге. №т диае ігерійаііо? пит диі іитиііиз? пит диій 
пізі тойезіе, пізі диіеіе, пізі ех Ьотіпіз ^гаѵіззіті еі запсііз* 
зіті йізсірііпа? Оиій і&ііиг саизае ехсо&ііагі роіезі, сиг іе 

21 Іаиіит ѵоіиегіі, сепаіит поіиегіі оссійеге? «Іп розіегит», іп- 
диіі, «йіет йізіиііі, иі, сит іп сазіеііит Віисіит ѵепіит еззеі, 
іЬі со&ііаіа регйсегеі.» Nоп ѵійео саизат тиіапйі Іосі, зей 
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, іатеп асіа гез сгітіпозе езі. «Саш», іпдиіі, «ѵошеге розі 
сепат іе ѵеііе (Ііхіззез, іп Ьаіпеит іе дисеге соерегипі; іЪі 
епіт егапі іпзідіае. Аі іе еМет іиа іогіипа зегѵаѵіі: іп си- 
Ьісиіо таііе діхізіі.» Бі іе регдиіпі, іи&іііѵе! ііа поп тодо 
педиат еі ітргоЬиз, зед еііат Іаіииз еі ашепз ез. Оиід? Ше 
зідпа аёпеа іп іпзісіііз розиегаі, диае е Ъаіпео іп сиЬісиІит 
ігапзіеггі поп роззепі? НаЬез сгітіпа іпзідіагит; піЬіІ епіт 
діхіі атрііиз. «Ногиш», іпдиіі, «егат сопзсіиз.» Оиід іит? 
ііа Ше детепз егаі, иі еит, диет сопзсіит іапіі зсеіегіз Ьа- 
ЬеЪаі, а зе дітіііегеі, Еотат еііат тіііегеі, иЪі еі іпіті- 
сіззітит зсігеі еззе пероіет зиит еі С. Саезагет, сиі іесіз- 
зеі іпзідіаз, ргаезегііт сит із ипиз еззеі, диі роззеі сіе аЬ- 
зепіе зе іпдісаге? «Бі Ігаігез теов», іпдиіі, «диод егапі соп- 22 
зсіі, іп ѵіпсіа сопіесіі.» Сит і§ііиг еоз ѵіпсігеі, диоз зесит 
ЬаЬеЬаі, іе зоіиіит Еотат тіііеЬаі, диі еЫет зсігез, диае 
Щоз зсіге (іісіз? 

8 Ееіідиа рагз ассизаііопіз (іиріех Ші, ипа ге^ет зетрег 
іп зресиііз іиіззе, сит а іе еззеі апіто аііепо, аііега ехег- 
сііит еит сопіга іе тадпит сотрагаззе. Бе ехегсііи дісат 
Ъгеѵііег, иі сеіега. Кипдиат еаз соріаз гех Беіоіагиз ЬаЬиіі, 
диіЬиз іпіегге Ьеііит рориіо Еотапо роззеі, зед диіЪиз Йпез 
зиоз аЬ ехсигзіопіЬиз еі Іаігосіпіів іиегеіиг еі ітрегаіогі- 
Ьиз позігіз аихіііа тіііегеі. Аідие апіеа диідет таіогез со¬ 
ріаз аіеге роіегаі, пипс ехі&иаз ѵіх іиегі роіезі. Аі тізіі ад 23 
СаесШит пезсіо диет; зед еоз, диоз тізіі, диод іге поіие- 
гипі, іп ѵіпсіа сопіесіі. Коп диаего, диат ѵегі зітііе зіі аиі 
поп ЬаЪиіззе ге&ет, диоз тіііегеі, аиі еоз, диоз тізіззеі, поп 
рагиіззе, аиі, диі дісіо аидіепіез іп іапіа ге поп іиіззепі, еоз 
ѵіпсіоз роііиз диат песаіоз. 8ед іатеп, сит ад СаесШит 
тіііеЬаі, иігит саизат іііат ѵісіат еззе пезсіеЬаі ап Саесі- 
Ііит ізіит та^пит Ьотіпет риіаЪаі? диет ргоіесіо із, диі 
оріігог позігоз Ьотіпез поѵіі, ѵеі диіа поп поззеі, ѵеі зіпоз- 
зеі, з ціетпегеі. Аддіі еііат Шид, едиііез поп оріітоз ті- 24 
зіззе роѴедо, Саезаг, піЬіІ ад іиит едиііаіит, вед тізіі ех 
ііз, сара ЬаЬиіі, еіесіоз. Аіі пезсіо диет ех ео питего зег- 
ѵшпдіцп^аіит. Коп агЬіігог, поп аидіѵі; зед іп ео, еііатзі 
ассЦй^, сиірат ге&із пиііат Іиіззе агЪіігагег. 

ОідіІігесІ Ьу ѵ^оодіе 
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Аііепо аиіет а іе апіто іиіі дио тоДо? брегаѵіі, сгеДо, 9 
ДіШсДез ііЬі АІехапДгіае Іоге ехііиз ргоріег ге&іопит паіи- 
гат еі Яитіпіз. Аі ео іе троге ірзо ресипіат ДеДіі, ехегсі- 
іит аіиіі, еі, диет Азіае ргаеіесегаз, іп пиііа ге Деіиіі: ііЬі 
ѵісіогі поп зоіит аД Ьозріііит, зеД аД регісиіит еііат аідие 

25 аД асіет ргаезіо Мі. Зесиіит Ъеііит езі АІгісапит. Огаѵез 
Де іе гшпогез, диі еііат іигіозит Шит Саесіііит ехсііаѵе- 
гипі. Оио іит гех апіто іиіі, диі аисііопаіиз зіі зезедие зро- 
Ііаге таіиегіі диат ііЬі ресипіат поп зиЬтіпізігаге? «Аі ео», 
іпдиіі, «іетроге ірзо №саеат Ерііезитдие тіііеЬаі, диі ги- 
тогез Аігісапоз ехсірегепі еі сеіегііег аД зе геіеггепі. Ііадие, 
сит еззеі еі пипііаіит Ботіііит паиіга^іо регіззе, іе іп са- 
зіеііо сігситзеДегі, Де Ботіііо Діхіі ѵегзит Огаесит еаДет 
зепіепііа, диа еііат поз ЬаЬетиз Ьаііпит: 

Регеапі атісі, Дит іпітісі ипа іпіёгсіДапі.» 
ОиоД Ше, зі еззеі ііЬі іпітісіззітиз, пипдиат іатеп Діхіззеі; 
ірзе епіт тапзиеіиз, ѵегзиз іттапіз. Оиі аиіет Ботіііо роіегаі 
еззе атісиз, диі ііЬі еззеі іпітісиз? ТіЬі рогго іпітісиз сиг 
еззеі, а дио сит ѵеі іпіегйсі Ьеііі Іе^е роіиівзеі, ге&ет еі зе 

26 еі Шіит зиит сопзіііиіоз еззе тетіпіззеі? ОиіД ДеіпДе? іиг- 
сііег дио рго^геДііиг? Аіі Ьас Іаеііііа Беіоіагит еіаіит ѵіпо 
зе оЬгиіззе іп сопѵіѵіодие пиДит заііаѵіззе. Оиае сгих Ьиіс 
Іи^іііѵо роіезі заііз зирріісіі айегге? Беіоіагат заііапіет диіз- 
диат аиі еЪгіит ѵіДіі ипдиат? Отпез іп іііо зипі ге&іае 
ѵігіиіез, диоД іе, Саезаг, і&погаге поп агЬіігог, зеД ргаесірие 
зіп^иіагіз еі аДтігапДа іги&аіііаз; еізі Ьос ѵегЬо зсіо ІаиДагі 
ге^ет поп зоіеге. Рги&і Ьотіпет Дісі поп тиііит ЬаЬеі Іаи- 
Діз іп ге&е: іогіет, іизіит, зеѵегит, ^гаѵет, та^папітит, 
Іаг^ит, Ьепеіісит, ІіЬегаІет, Ьае зипі ге&іае ІаиДез, Діа ргі- 
ѵаіа езі. Ш ѵоіеі диіздие, ассіріаі; е&о іатеп йи&аіііаіет, 
іД езі тоДезііат еі іетрегапііат, ѵігіиіет тахітат іи- 
Дісо. Наес іп іііо езі аЬ іпеипіе аеіаіе сит а .п-дсіа 
Азіа, сит а та&ізігаііЪиз Іе&аііздие позігіз, іит з*атдиі- 
ііЬиз Еотапіз, диі іп Азіа пе&оііаіі зипі, регзресі, си со- 

27 &пііа. Миіііз іііе диіДет дгаДіЬиз ойісіогит ег^а геит»дЬИ- 
сат позігат аД Ьос ге&іит потеп азсепДіі; зеД іаДіт е.^иіс- 
диіД а Ьеіііз рориіі Котапі ѵасаЬаі, сит ЬотіпіЬиз позігіз 
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сопзиеіикіпез, атісШаз, гез гаііопездие іипдекаі, иі поп зоіит 
іеігагскез поЬШз, зе(і еііат оріітиз раіег Іатіііаз еі кііі&еп- 
ііззітиз а&гісоіа еі ресиагіиз какегеіиг. Оиі і&ііиг акиіезсепз, 
попкит іаціа ^Іогіа ргаекііиз, піШ ипдиат пізі зеѵегіззіше 
еі дгаѵіззіте !есегіі, із еа ехізіітаііопе еадие аеіаіе заііаѵіі? 

Юітііагі, Сазіог, роііив аѵі тогез кізсіркпатдие кекеказ диат 28 
орііто еі сіагіззіто ѵіго Іи&іііѵі оге таіе кісеге. Оиокзі заі- 
іаіогепг аѵит какиіззез педие еит ѵігит, ип<іе рикогіз рикі- 
сіііаедие ехетріа реіегепіиг, іатеп кос таіекісіит тіпіше іп 
Шат аеіаіет сопѵепігеі. ОиіЬиз Ше зіикііз аЪ іпеипіе аеіаіе 
зе ітЬиегаі, поп заііапкі, зек Ьепе иі агтіз, орііпге иі едиіз 
иіегеіиг, еа іатеп Шит сипсіа іат ехасіа аеіаіе кеіесегапі. 
Иадие Беіоіагат сит ріигез іп едиит зизіиііззепі, диок кае- 
геге іп ео зепех роззеі, актігагі зоіеѣатиз; кіс ѵего акиіе¬ 
зсепз, диі теиз іп Сііісіа тііез, іп Огаесіа соттііііо іиіі, сит 
іп Шо позіго ехегсііи едиііагеі сит зиіз кеіесііз едиііікиз, диоз 
ипа сит ео ак Ротреіит раіег тізегаі, диоз сопсигзиз іасеге 
зоІеЬаі, диат зе іасіаге, диат озіепіаге, диат петіпі іп Ша 
саиза зіикіо еі сирікііаіе сопсекеге! Сит ѵего, ехегсііи атіззо, 29 
е&о, диі расіз зетрег аисіог іиі, розі Ркагзаіісит ргоеііит 
зиазог іиіззет агтогит поп керопепкогит, зек акісіепкогит, 
кипе ак теат аисіогііаіет поп роіиі аккисеге, диок еі ірзе 
агкекаі зіикіо Шіиз кеШ еі раігі заііз іасіепкит еззе агкііга- 
каіиг. Реііх ізіа котиз, диае поп ітрипііаіет зоіит акеріа 
§іі, зек ассизапкі еііат йсепііат, саіатііозиз Беіоіагиз, диі 
еі ак ео, диі іп Ізкет сазігіз іиегіі, еі поп токо арик іе, 
зек еііат а зиіз ассизеіиг! Ѵоз ѵезіга зесипка Іогіипа, Са¬ 
зіог, поп роіезііз зіпе ргоріпдиогит саіатііаіе еззе сопіепіі? 

11 8іпі запе іпітіеіііае, диае еззе поп кекекапі (гех епіт 30 
Беіоіагиз ѵезігат Іатіііат акіесіат еі окзоигат е іепбкгіз іп 
Іисет еѵосаѵіі; диіз іиит раігет апіеа, диіз еззеі, диат сиіиз 
&епег еззеі, аикіѵіі?); зек диатѵіз іп&гаіе еі ітріе песеззііи- 
кіпіз потеп герикіагеііз, іатеп іпітіеіііаз котіпит тоге ме¬ 

тете роіегаііз, поп йсіо егітіпе іпзесіагі, поп ехреіеге ѵііат, 
поп саріііз агсеззеге. Езіо, сопсекаіиг каес диодие асегкііаз 
еі окіі та^пііико; акеопе, иі отпіа ѵііае заіиііздие соттипіз 
аідие еііат китапііаііз іига ѵіоіепіиг? Зегѵит зоііісііаге ѵег- 
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ЬІ8, ере рготіззіздие соггитреге, аЪдисегс дошит, сопіга до- 
тіпит агтаге, Ьос езі поп ипі ргорі^ио, зед ошпіЬиз іаті- 
Шз пеіагіит Ьеііит іпдісеге. Nат ізіа соггиріеіа зегѵі зі поп 
тодо ітрипііа іиегіі, зед еііат а іапіа аисіогііаіе арргоЪаіа, 
пиііі рагіёіез позігат заіиіет, пиііае Іе^ез, пиііа іига сизіо- 
діепі. ІІЬі епіт ід, ^иод іпіиз езі аЦие позігит, ітрипе еѵо- 
Іаге роіезі сопі^ие поз ри&паге, йі іп дотіпаіи зегѵііиз, іп 

81 зегѵііиіе дотіпаіиз. О іе трога, о тогез! Сп. Ботіііиз Ше, 
диет поз риегі сопзиіет, сепзогет, ропіШсет тахітит ѵі- 
дітиз, сит ігіЪипиз рі. М. Всаигит, ргіпсірет сіѵііаііз, іп 
іидісіит рориіі ѵосаѵіззеі бсаигцие зегѵиз ад еит сіат дотит 
ѵепіззеі еі сгітіпа іп дотіпит деіаіигит зе еззе діхіззеі, ргепді 
Ьотіпет іиззіі ад Всаигипцие дедисі. Ѵіде, ^иід іпіегзіі; еізі 
іпщие Сазібгет сит Ботіііо сотрйго; зед іатеп іііе іпітісо 
зегѵит гетізіі, іи аЬ аѵо аЬдихізіі; Ше іпсоггиріит аидіге 
поіиіі, іи соггирізіі; іііе адіиіогет зегѵит сопіга дотіпит 

32 геридіаѵіі, іи еііат ассизаіогет адЬіЪиізіі. Аі зетеі ізіе езі 
еоггиріиз а ѵоЬіз. Моппе, сит еззеі ргодисіиз еі сит іесит 

; іиіззеі, геіи^іі ад Іе&аіоз? поппе ад Ьипс Сп. Ботіііит ѵепіі? 
поппе аидіепіе Ьос 8ег. Виірісіо, сіагіззіто ѵіго, диі іит сази 
арид Ботіііит сепаЬаі, еі Ьос Т. Тоггіиаіо, орііто адиіе- 
зсепіе, зе а іе соггиріит, іиіз рготіззіз іп Ігаидет ітриізит 
евзе сопіеззиз езі? Оиае езі ізіа іат ітрбіепз, іат сгидеііз 12 
іат іттодегаіа іпЬитапііаз? Ідсігсо іп Ьапс игЬет ѵепізіі 
пі Ьиіиз игЪіз іига еі ехетріа соггитрегез дотезіісадие іт- 
тапііаіе позігае сіѵііаііз Ьитапііаіет іпдиіпагез? 

33 Аі диат асиіе соііесіа сгітіпа! «Віезатіиз», іпдиіі, (еіиз 
епіт потіпе, орііті ѵігі пес ііЪі ідпоіі, таіе дісеЬаі ііЬі) «ад 

■ ге&ет зсгіЬеге зоІеЬаі іе іп іпѵідіа еззе, іугаппит ехізіітагі, 
зіаіиа іпіег гедез розііа апітоз Ьотіпит ѵеЬетепіег оЯепзоз, 
ріаиді ііЪі поп зоіеге.» Ыоппе іпіеііё&із, Саезаг, ех игЪапіз 
таіеѵоіогит зегтипсиііз Ьаес аЬ ізііз евзе соііесіа? Віезатіиз 
іугаппит Саезагет зсгіЬегеі? Миііогит епіт сарііа сіѵіит 
ѵідегаі, тиііоз іиззи Саезагіз ѵехаіоз, ѵегЬегаіоз, песаіоз, тиі- 
іаз аШісіаз еі еѵегзаз дотов, агтаііз тіІШЬиз геіегіит іогит. 
Оиае ветрег іп сіѵііі ѵісіогіа зепзітиз, еа іе ѵісіоге поп ѵі- 

84 дітиз. Воіиз, іпдиат, ез, С. Саезаг, сиіив іп ѵісіогіа сесіде- 
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гіі пето пізі агтакиз. Ек, чиет поз ІіЬегі, іп зитта рориЦ 
Котапі НЪегкаке пай, поп то<іо поп іугаппит, зеі ейат.сіе- 
тепйззітшп іп ѵіскогіа йисет ѵісіітиз, із Віезатіо, чиі ѵіѵік 
іп ге^по, кугаппиз ѵісіегі рокезк? Кат <1е зкакиа чиіз чиегікиг, 
ипа ргаезегйт, сшп кат тиіказ ѵШеак? ѴаМе епіт іпѵШеп- 
(іит езк еіиз зкакиіз, сиіиз кгораеіз поп іпѵісіетиз! Кат, зі 
Іосиз аііегк іпѵіШат, пиііиз Іосиз езк а<1 зкаіиат чиШет го- 
зкгіз сіагіог. Бе ріаизи аикет чиШ гезропДеат? чиі пес сіезі- 
сіегакиз ипчиат а ке езк ек поппипчиат оЪзкиреіаскіз. Ьоті- 
піЬпз ірза асйпігайопе сотргевзиз езк ек іогказзе ео ргаркег- 
тівзиз, чиіа піЬИ ѵиі&аге ке сіі&пит ѵісіегі рокезк. 

IV. Сопсіияіо. 

13 КіЬіІ а те агЬікгог ргаекегтіззит, зе<1 аііц и=і<і асі ехкгетат 35 
саизае рагкет гезегѵакит. И аикет аіічиісі езк, ке ик ріапе 
Беіокаго гесопсіііек огакіо теа. Коп епіт іат текио, пе ки 
іііі зизсепзеаз; Ши<1 ѵегеог, пе кіЬі Шит зизсепзеге аіічиісі 
зизрісёге: чиой аЬезк Іоп&іззіте, тіЬі сгесіе, Саезаг. ()ш<1 епіт 
гейпеак рег ке, тетіпік, поп чиісі атізегік, печие зе а ке 
тиікакит агЪікгакиг, зеі, сит ехізкітагез тиікіз кіЪі тиіка еззе 
кгіЬиепйа, чиопііпиз а зе, ч^і іи аікега рагке іиіззек, еа зи- 
тегез, поп гесизаѵік. Екепіт, зі АпкібсЬиз Ма&пиз Ше, гех 36 
Азіас, сит, р* іьеачиат а Ь. 8сіріопе (іеѵіскиз езк, Таиго кепиз 
гедпаге іиззиз еззек отпетчие Ьапс Азіат, чиае езк пипс по- 
зкгй ргоѵіпсіа, атізіззек, сіісеге езк зоіікиз Ъепі&пе зіЬі а рориіо 
Котапо еззе іаскит, чиосі, пітіз та&па ргосигакіопе Шоегакиз, 
тойісіз ге&пі кегтіпіз икегекиг, рокезк тиіко ІасШиз зе Беіо- 
кагиз сопзоіагі. Ше епіт іигогіз тиікат зизкиіегак, Ьіс еггогіз. 
Отпіа ки Беіокаго, Саезаг, кгіЬиізкі, сит ек ірзі ек іШо цо- 
теп ге&іит сопсеззізкі. Нос потіпе гекепко акчие зегѵако, пиі- 
Іит Ьепеіісіит рориіі Котапі, пиііит іиДісіит 4е зе зепакиз 
іттіпикит рикак, Ма&по апіто ек егѳско езк пес ипчиат зис- 
ситЬек іпітісіз, пе іогкипае чиШет. Миіка зе агЪікгакиг ек 37 
ререгіззе апке іаскіз ек ЬаЬеге іп апіто акчие ѵігкике, чиае 
пиііо то<іо роззік атіккеге. Оиае епіт іогіипа аик чиіз сазиз 
аик чиае капка роззік іпіигіа оптіит ітрегакогит йе Беіокаго 

13 

ОідііігесІ Ьу ѵ^оодіе 



88—40 ЦИЦЕРОНЪ. 

десгеіа деіеге? АЪ отпіЬиз епіт езѣ огпаіиз, диі, розіеадиат 
іп сазігіз еззе роіиіі рег аеіаіет, іп Азіа, Саррадосіа, Ропіо, 
Сііісіа, 8угіа Ьеііа ^еззегипі; зепаіиз ѵего іидісіа де Шо іат 
тиііа іатдие Ьопогійса, диае риЫісіз рориіі Вотапі Ііііегіз 
топитепііздие сопзі&паіа зипі, диае ипдиат ѵеіизіаз оЬгйеі 
аиі диае іапіа деІеЬіі оЫіѵіо? Оиід де ѵігіиіе еіиз дісат, де 
тадпііидіпе апіті, ^гаѵііаіе, сопзіапііа? диае отпез досіі аідие 
заріепіез зитта, диідат еііат зоіа Ъопа еззе діхелті, Ьіздие 
поп тодо ад Ьепе, зед еііат ад Ъеаіе ѵіѵепдит сопіепіат 

88 еззе ѵігіиіет. Наес Ше герйіапв еі діез посіездие со^ііапз, 
поп тодо ііЬі поп зизсепзеі (еззеі епіт поп воіит іп^гаіиз, 
зед еііат атепз), ѵегит отпет ігапдиіііііаіет еі диіеіет зе- 
песіиііз ассеріат геіегі сіетепііае іиае. ()ио диідет апіто 14 
сит апіеа іиіі, іит поп диѣііо, диіп іиіз Ііііегіз, диагит 
ехетріит 1е#і, диаз ад еит Таггасопе Ьиіс Віезатіо дедізіі, 
зе та&із еііат егехегіі аЪ отпідие зоШсііидіпе аЪзігахегіі. 
ІиЪез епіт еит Ьепе зрегаге еі Ьопо еззе апіто, диод зсіо іе 
пОп ігизіга зсгіЬеге зоіеге. Метіпі епіт іздет іеге ѵегЬіз ад 
те іе зсгіЬеге тедие іиіз Ііііегіз Ьепе зрегаге поп ігизіга 

89 еззе іиззит.' ЬаЪого едиідет ге&із Беіоіагі саиза, диосит тіЬі 
атісіііат гез риЫіса сопсіііаѵіі, Ьозріііит ѵоіипіаз иігіиздие 
сопіипхіі, іатіііагііаіет сопзиеіидо аііиііі, зиттат ѵего пе- 
сеззііидіпет та^па еіиз оШсіа іп те еі іп ехегсііит теит 
еЯесегипі; зед сит де Шо ІаЬого, іит де тиіііз атрііззітіз 
ѵігіз, диіЬиз зетеі ідпоіит а іе еззе орогіеі пес Ьепейсіит 
іиит іп диЬіит ѵосагі пес Ьаегеге іп апітіз Ьотіпит зоііісі- 
іидіпет зетрііегпат пес ассідеге, иі диіздиат іе іітеге іп- 

40 сіріаі еогит, диі зіпі зетеі а іе ІіЬегаіі іітоге. Коп деЬео, 
С. Саезаг, диод ііегі зоіеі іп іапііз регісиііз, іетріаге, есдио- 
пат тодо дісепдо тізегісогдіат іиат соттоѵеге роззіт. 
ШііІ ориз езі: оссиггеге зоіеі ірза зиррІісіЬиз еі саіатііозіз, 
пиШиз огаііопе еѵосаіа. Ргоропе ііЬі диоз ге^ез еі ід апіто 
сопіетріаге, диод осиііз поп роіез; даЬіз ргоіесіо ід тізегі- 
согдіае, диод ігасипдіае депе&азіі. Миііа зипі топитепіа сіе¬ 
тепііае іиае, зед тахіта еогит іпсоіитііаіез, диіЬиз заіиіет 
дедізіі. Оиае зі іп ргіѵаііз ^Іогіоза зипі, тиііо та#із сотте- 
тогаЪипіих іп ге^іЬиз. 8етрег гедіит потеп іп Ьас сіѵііаіе 
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РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ ЦАРЯ ДЕІОТАРА 41—43 

запсіит іиіі, зосіогит ѵего ге^ит еі атісогит запсііззітит. 
15 Оиой пошеп Ьі ге^ез пе атіііегепі іе ѵісіоге, іітиегипі, ге- 41 

іепіит ѵего еі а іе сопіігтаіит розіегіз еііат зиіз ігайііигоз 
ее еззе сопМипі. Согрога зиа рго заіиіе ге&ит зиогат Ьі 1е- 
даіі ЙЫ ге^іі ігайипі, Ніёгаз еі Віезатіиз еі Апіі^бпиз, ііѣі 
поЬізчие отпіѣиз іаш йіи поіі, еайепщие ййе еі ѵігіиіе ргае- 
йііиз Богуіаиз, ^иі пирег сит Шега Іе&аіиз езі ай іе тіззиз, 
сит гедит атісіззіті, іит ііЪі еііат, иі зрего, ргоЬаіі. Ех- 42 
Чиіге йе Віезатіо, пит ^щй ай гедет сопіга йі^пііаіет іиат 
зсгірзегіі. Ніегаз чиійет саизат отпет зизсіріі еі сгітіпіЬиз 
іШз рго ге#е зе зирропіі гейт. Метогіат іиат ітріогаі, чиа 
ѵаіез ріигітит; пе^аі ипчиат зе а іе іп Беіоіагі іеігагсЬіа 
рейет йізсеззіззе: іп ргітіз йпіЬиз ііЪі зе ргаезіо іиіззе йісіі, 
издие ай иііітоз ргозесиіит; сит е Ьаіпео ехіззез, іесит зе 
іиіззе, сит Ша типега іпзрехіззез сепаіиз, сит іп сиЬісиІо 
гесиЬиіззез, еапйетчие аззійиііаіет ііЬі зе ргаеЪиіззе розігійіе. 
Оиат оЬ гет, зі чиій еогит, ^иае оЬіесіа зипі, со&ііаіит зіі, 43 
поп гесизаі, ^иіп ій зиит іасіпиз іийісез. Оиосігса, С. Сае- 
.заг, ѵеііт ехізіітез Ьойіегпо йіе зепіепііат іиат аиі сит 
витто йейесбге тізеггітат резіет ітрогіаіигат еззе гѳ^іЬиз 
аиі іпсоіитет іатат сит заіиіе; диогит аііегит оріаге Шо- 
гит сгийеіііаііз езі, аііегит сопзегѵаге сіетепііае іиае. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

I. ЖИЗНЬ И ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ ЦИЦЕРОНА *). 

I Въ то время, е&еъ римсвая республика, терзаемая междоусоб- Рожденіе 
ной борьбой политическихъ партій, напрягала послѣднія силы для и в0®“”аніе 
сохраненія выработавшейся вѣнами формы правленія, на аренѣ го¬ 

сударственной и литературной дѣятельности появился глубокообра- 

зованный римлянинъ, пламенный патріотъ и геніальный ораторъ. 

То былъ Цицеронъ. 

Марнъ Туллій Цицеронъ (рис. 1) родился въ 106 г. до Р. X., 

близъ муниципальнаго города Арпина (см. нарту II, Б IV), въ 
восточной части Лація, въ имѣньи своего отца, римснаго всадника, 

обладавшаго, невидимому, достаточными средствами еъ жизни. 

Когда Цицеронъ подросъ, отецъ его, желая дать ему и его 
брату Квинту хорошее образованіе, переселился съ ними въ Римъ. 

Въ этомъ городѣ совершилось духовное развитіе Цицерона: здѣсь 
занимался онъ съ эллинсними учителями, подъ руноводствомъ 
знаменитаго оратора того времени Люція Лицинія Красса; здѣсь 
слушалъ онъ рѣчи не менѣе знаменитаго Марна Антонія, Суль- 

пиція, Котты и др.; здѣсь, при видѣ восторга, съ нанимъ народъ 
привѣтствовалъ ораторовъ, въ его душѣ вародилась любовь еъ 
славѣ, бывшая впослѣдствіи однимъ изъ главныхъ двигателей въ 
его жизни; здѣсь, наконецъ, подъ вліяніемъ греческаго поэта 
Архія, онъ почувствовалъ влеченіе къ изящному и еъ поэзіи. 

Главными предметами занятій Цицерона были рѳторика, римское 
право н философія. 

>) Главы I—VI составлены Редакціей. 
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РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ ДЕІОТАРА. 

Первыя ріяв Лишь на 26 году отъ роду, ВЪ 81-МЪ ДО Р. X., ОНЪ ОЧѲЛЪ 2 

шестаі* егГна се^я Д°стато'шо подготовленнымъ къ общественной дѣятельности 
Востокъ, и выступилъ защитникомъ въ такъ называемой сааза ргіѵака съ 

рѣчью рго (іиіпсііо, которая увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, хотя 

Рис. 1. Античный бюстъ Цицерона въ Лондонѣ. 

противникомъ его былъ знаменитый ораторъ Гортѳнвій (Ногіепзіиз, 
рис. 2). Въ слѣдующемъ (80-мъ) году онъ принялъ на себя защиту 
Секста Росція Амерійскаго, несправедливо обвиненнаго въ отце¬ 
убійствѣ, и не только добился оправданія подсудимаго, но и воз- 
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ВВЕДЕНІЕ. 2 

будилъ всеобщее удивленіе необыкновеннымъ мужествомъ, съ ко¬ 
торымъ онъ ополчился противъ Хрисогона, вольноотпущенника и 
фаворита Суллы. 

Эти двѣ рѣчи, ивъ которыхъ послѣдняя положила основаніе 
ораторской славѣ Цицерона, открываютъ собою второй періодъ его 
жизни. Отличительной чертой этого періода служитъ кипучая, нѳ- 

Рис. 2. Античный бюстъ Кв. Гортензія въ Римѣ. 

у томимая дѣятельность на польэу общества и отечества, прерван¬ 
ная лишь двухлѣтнимъ путешествіемъ по Греціи и М. Азіи (79— 
77 г.), которое Цицеронъ предпринялъ по совѣту врачей и друвей 
для поправленія здоровья, разстроеннаго усидчивымъ трудомъ. Но 
и т^тъ жажда знанія и стремленіе къ самосовершенствованію не 
позволили Цицерону вполнѣ предаться отдыху: во все время своего 
путешествія онъ продолжалъ заниматься и философіей и реторикой. 
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8—4 РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ ДЕІОТАРА. 

Служебная Въ 77 году онъ возвратился въ Римъ. Неутомимая дѣятель- 8 
деятельность НОСхь, которой онъ снова предался, обратила на него вниманіе 

парода и доставила ему одну за другой должности квестора, ку¬ 
рульнаго эдила, претора (ргаеіог игЪапиз) и, наконецъ, въ 63 году, 
консула. 

Годъ консульства былъ полонъ значенія для всей послѣдующей 
жизни Цицерона: раскрытіе и подавленіе катилинарскаго заговора 
увѣнчали его верхомъ славы; но въ этой славѣ уже скрывался 
для него зародышъ будущихъ невзгодъ и огорченій. Опасность 
явилась для Цицерона со стороны тріумвировъ—Цезаря, Помпея 
и Красса: послѣ тщетныхъ попытокъ привлечь вліятельнаго и 
опаснаго оратора на свою сторону, они отдали Цицерона на 
жертву его врагу, народному трибуну Публію Клодію (Р. Сіобіиз 
РиІсЬег), который внесъ въ 58 году законъ, направленный прямо 
противъ Цицерона, казнившаго безъ суда, при подавленіи заго¬ 
вора Катилины, нѣкоторыхъ изъ его сообщниковъ. Этотъ законъ 
гласилъ: зі циіз сітеш Кошапиш іпсіептаіит іпіѳгѳтіззѳі, еі 
ациа еі і&пі іпіѳпіісегеіцг, т. ѳ. «казнившій безъ суда римскаго 
гражданина долженъ быть изгнанъ». 

Ц нъ Не дожидаясь оффиціальнаго обвиненія, Цицеронъ добро- 4 

въ иішавів вольно оставилъ въ концѣ апрѣля 58 года Италію и отправился 
въ Ѳѳссалонику (III, Б У) и Диррахій (Ш, Б III); между тѣмъ, 
по настоянію Клодія, его объявили изгнанникомъ, а его имуще¬ 
ство было, расхищено Клодіѳмъ. 

Осенью 57 года Цицеронъ, по ходатайству его друзей, былъ 
возвращенъ въ отечество; его въѣздъ въ Римъ походилъ на тріум¬ 
фальное шествіе. Но онъ нашелъ государство въ состояніи, кото¬ 
рое было ему далеко не по сердцу: народная форма правленія, 
очевидно, доживала послѣдніе дни; вся власть сосредоточивалась 
въ рукахъ Помпея и Цезаря; для Цицерона не было мѣста, да н 
его энергія была видимо надломлена. Поэтому онъ удалился изъ 
Рима въ одно изъ своихъ помѣстій и предался тамъ литератур¬ 
ной дѣятельности, плодомъ которой были сочиненія <1ѳ огаіогѳ, 
<Іѳ гѳ рпЫіса и бе 1ѳ§іЬиз. По истеченіи нѣкотораго времени 
Цицерона снова потянуло по привычкѣ въ Римъ, къ участію въ 
государственныхъ дѣлахъ, а въ 51 году онъ отправился, въ зва¬ 
ніи проконсула, въ Киликію (III, Б X XI). 
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ВВЕДЕНІЕ. 5-7 

5 Возвратившись въ Римъ, онъ засталъ Помпея и Цезаря въ Литературная 
борьбѣ между собою. Послѣ долгаго колебанія онъ присоединился Дѣя™““ость 
въ партіи перваго, но по болѣзни не принималъ участія въ ги- 
больной для Помпея битвѣ при Фарсалѣ (III, Б У), происшедшей 
въ 48 году до Р. X. Цезарь обошелся съ Цицерономъ очень 
ласково и позволилъ ему возвратиться въ Римъ; но онъ предпо¬ 
челъ жить вдали отъ столицы и заниматься философіей, и лишь 
желаніе едасти бывшихъ политическихъ друвѳй заставляло его 
порой прибѣгать къ своему ораторскому таланту (рѣчи рго Маг- 
сеііо, рго Іл&агіо, рго ге&ѳ Беіоіаго). Къ этому времени отно¬ 
сятся сочиненія: Вгиіиз <іѳ сіагіа огаіогіЪиз, огаіог, бе йпіЬиа 
Ъопогиш еі шаіогиш, Тиасиіапаѳ бізриіаііопез, бе паіига бѳогиш, 
Саіо шаіог (зіѵе бе зѳпесіиіе), Ьаѳііиз (зіѵѳ бе атісШа) н ми. др. 

в Со смертью Цезаря въ Цицеронѣ вспыхнула надежда на воз- Смерть Цадара 
рожденіе республики, и онъ поспѣшилъ въ Римъ, чтобы спасти %дГжш«‘и 
свободу, которой уже снова грозила опасность въ лицѣ Антонія. Ц-на- 
Въ Римѣ, въ промежутокъ времени отъ начала сентября 44 года 
до конца апрѣля 48 года, Цицеронъ произнесъ 14 рѣчей противъ 
Антонія, названныхъ, въ память знаменитыхъ рѣчей Демосѳѳиа 
противъ Филиппа, Филиппинами. Подъ вліяніемъ этихъ рѣчей се¬ 
натъ °бъявилъ Антонія врагомъ отечества и отправилъ противъ 
него Октавіана съ войскомъ. Но надежды, которыя Цицеронъ воз¬ 
лагалъ на молодого племянника Цезаря, не оправдались: Окта- 
віанъ помирился съ Антоніемъ, и Цицеронъ былъ принуждейъ 
снова бѣжать изъ Италіи. Въ Кастѣ (П, Б IV) его настигли пре¬ 
слѣдователи, посланные Антоніемъ, и оиъ палъ отъ руки убійцы. 
Голова его была выставлена, по приказанію Антонія, на форумѣ, 

на ораторской каѳедрѣ. 

II. ЗНАЧЕНІЕ ЦИЦЕРОНА ДЛЯ РИМСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

7 Слава Цицерона основывается не столько на его государ- Ц-нъ 
ственной дѣятельности, сколько на услугахъ, оказанныхъ имъ првр^скойѲДЬ 
родному языку и литературѣ. Онъ поднялъ римскую прозу отъ художеотвен- 

посредствѳнности до степени совершенства и тѣмъ возвеличилъ “0> орош‘ 
имя римскаго народа, владыки міра, придавъ въ славѣ его заво¬ 
еваній славу литературнаго творчества. Ясно сознавая значеніе 
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8 РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ ДЕІОТАРА. 

эллинской литературы для римской, онъ поставилъ себѣ задачею 
пересадить духовныя сокровища Эллады на родную почву. Силой 
своего творческаго таланта онъ совершенно переработалъ займ* 
ствованный имъ у эллиновъ матеріалъ, соединяя особенности гре¬ 
ческаго н латинскаго языковъ въ одно стройное цѣлое. Такимъ 
образомъ онъ является отцомъ прозы, усвоившей красоты и тон¬ 
кости эллинской рѣчи и вмѣстѣ съ тѣмъ вполнѣ удовлетворяю¬ 
щей требованіямъ духа римскаго языка. Сочиненія Цицерона не 
только очень многочисленны, но и чрезвычайно разнообразны по 
содержанію: они касаются и рѳторики, и государственныхъ наукъ, 
и этики, и философіи. Къ ихъ слабымъ сторонамъ слѣдуетъ 
отнести замѣчаемый въ нихъ нерѣдко недостатокъ научной раз¬ 
работки предмета и невполнѣ строго-критическое отношеніе къ 
источникамъ. 

ІП. ЦИЦЕРОНЪ КАКЪ ОРАТОРЪ. 

ц нъ Самъ Цицеронъ считалъ своимъ призваніемъ ораторскую дѣя- 8 
представитель ТѲДЬН0СТЬ) и дѣйствительно на этомъ поприщѣ всего ярче про- 
краснорѣчія. является его талантъ. Славой великаго оратора древности, усту¬ 

пающаго лишь Дѳмосѳѳну, онъ обязанъ, съ одной стороны, не» 
обыкновеннымъ природнымъ способностямъ, съ другой—собствен¬ 
ному неутомимому прилежанію и неуклонному стремленію къ 
цѣли. Одаренный отъ природы сильной впечатлительностью н 
воспріимчивостью, живымъ воображеніемъ, прекрасной памятью, 
тонкимъ чутьемъ изящнаго, теплотой чувства, мѣткимъ и весе» 
лымъ остроуміемъ и юморомъ, звучнымъ голосомъ и красивой; 
полной достоинства внѣшностью, Цицеронъ рѣшается выступить 
передъ народомъ лишь послѣ долгой и трудной теоретической 
подготовки. Свои рѳторическія упражненія онъ продолжаетъ и 
впослѣдствіи, когда его слава была упрочена, вслѣдствіе чего 
форма его рѣчей является въ высшей степени художественною, 
ясною, законченною, полною вкуса. Бъ рѣчахъ Цицерона господ¬ 
ствуютъ по большей части строго-систематическое расположеніе, 
стройные періоды, ритмъ (пишете) ц необыкновенное богатство . 
фигурныхъ выраженій, въ которыхъ прорываются всевозможныя 
движенія человѣческой души отъ ти&аго смѣха сквоэь слѳвы до 
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громового, нѳсдѳржимаго гнѣва. До насъ дошли 57 рѣчей Цице¬ 
рона вполнѣ и до 20 въ отрывкахъ; кромѣ того Цицеронъ дер¬ 
жалъ, насколько извѣстно, еще 33 рѣчи, не считая въ томъ 
числѣ нѣсколькихъ лишь написанныхъ, но не произнесенныхъ 
похвальныхъ рѣчей (въ честь Цезаря, Катона Младшаго и сестры 
послѣдняго, Порціи). 

Изъ дошедшихъ до насъ рѣчей Цицерона особенно замѣчательны 
слѣдующія: 1) рго 8. Козсіо Ашегіпо, о которой уже было сказано 
выше; 2) іп Уѳггеш, двѣ рѣчи (изъ коихъ вторая состоятъ изъ пяти 
частей, или книгъ) противъ бывшаго намѣстника Сициліи Бер¬ 
реса, запятнавшаго себя безчеловѣчнымъ и безчестнымъ управле¬ 
ніемъ ѳтой провинціей; 3) Де ішрегіо Си. Ротреі, о назначеніи 
Помпея главнокомандующимъ въ войнѣ съ Митридатомъ; 4) іп 
СаШіпат, четыре рѣчи противъ Катилины, подготовлявшаго, 
вмѣстѣ съ многочисленными приверженцами, государственный пе¬ 
реворотъ, съ цѣлью захватить въ свои руки власть и богатства; 
5) рго АгсЬіа роёіа, въ защиту грѳчѳскаго[поэта Архія, обвиняв¬ 
шагося въ незаконномъ присвоеніи правъ римскаго гражданства; 
6) рго Р. Зѳзѣіо, въ ващиту народнаго трибуна П. Сестія, обвинен¬ 
наго въ насильственныхъ дѣйствіяхъ въ народномъ собраніи; 
7) рго Т. Аппіо Мііопе, въ защиту Милона, судившагося ва убійство 
демагога Клодія; 8) рго С. Іл&агіо, въ защиту Квинта Лигарія, 
одного изъ приверженцевъ Помпея; 9) рго ге&ѳ Беіоіаго, въ защиту 
галатснаго царя Деіотара, обвиненнаго въ покушеніи на жизнь 
Цеваря, н 10) огаііопѳз РЬіІіррісаѳ іп М. Апіопіит, вышеупомя¬ 
нутыя четырнадцать рѣчей противъ М. Антонія. 

ІУ. ЦИЦЕРОНЪ КАКЪ РЕТОРЪ. 

9 Въ продолженіе своей многолѣтней ораторской дѣятельности 
Цицеронъ выработалъ себѣ и теорію ораторскаго искусства, кото¬ 
рая основывалась, правда, главнымъ образомъ на реторическихъ 
сочиненіяхъ ѳллиновъ,: наир. Гермагора, бывшаго современникомъ 
Цицерона, но вато содержала и много новыхъ правилъ въ чисто 
римскомъ духѣ, добытыхъ амциричѳскимъ путемъ. Эту теорію 
Цицеронъ изложилъ въ свонхъ реторическихъ сочиненіяхъ: такъ, 
напр-, цъ сочиненіяхъ огаіог и йе огаіогѳ онъ рисуетъ свой 
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идеалъ оратора, необыкновенно высокій, и указываетъ средства, 
ведущія, по его мнѣнію, къ достиженію этого идеала. 

Знакомя римлянъ въ ясномъ и изящномъ изложеніи (въ формѣ 
діалога) съ теоріей и исторіей краснорѣчія (въ чемъ и заклю¬ 
чается главное значеніе рѳторическихъ произведеній Цицерона), 
онъ въ то же время имѣлъ въ виду и другую цѣль: онъ старался 
выяснить въ нихъ свое собственное мѣсто и значеніе въ ряду 
прежнихъ и современныхъ ему ораторовъ, а также опровергнуть 
мнѣнія своихъ противниковъ, изъ которыхъ одни, послѣдователи 
витіеватаго и напыщеннаго азіанскаго стиля (ё’епизіісешііАзіапит), 
упрекали его въ излишней простотѣ его слога, другіе же, поклон¬ 
ники отличающагося своей простотой аттическаго краснорѣчія 
(#ѳші8 йісепйі АШсшп), находили его стиль черезчуръ искусствен¬ 
нымъ. (Самъ Цицеронъ былъ представителемъ такъ называемаго 
§епиз <іісеп<1і Шюсііит, занимающаго средину между ^еітз Азіапит 
н &ѳпиз АШсит). 

До насъ дошли 7 реторическнхъ сочиненій Цицерона: одно 
(Вгиіиз <1ѳ сіагіз огаіогіЬиз) по исторіи римскаго краснорѣчія н 
шесть (<1ѳ огаіогѳ ИЬгі III и др.) по теоріи краснорѣчія. 

У. ЦИЦЕРОНЪ КАКЪ ФИЛОСОФЪ. 

Римская 
философія 
до Ц-иа. 

Римская 
философія 
при Ц-нѣ. 

Въ римлянахъ нѳ было влеченія къ отвлеченному философ- де 
скому мышленію. Они, правда, не чуждались философіи, но зато 
и не сдѣлали въ ея области никакихъ открытій и интересовались 
ею до Цицерона лишь настолько, насколько она была примѣнима 
въ практической жизни. Всѣ философскія мысли, которыя мы встрѣ¬ 
чаемъ въ сочиненіяхъ римскихъ писателей до-цицероновскаго 
періода, заимствованы ими у различныхъ эллинскихъ мыслителей 
и излагаются не систематически и не въ спеціальныхъ сочине¬ 
ніяхъ, а въ видѣ сентенцій, т. е. краткихъ изреченій, заключа¬ 
ющихъ въ себѣ какое-либо правило житейской мудрости и встав¬ 
ляемыхъ тамъ и сямъ часто въ совершенно инородное сочиненіе. 

Ко времени Цицерона взглядъ римлянъ на философію значи- ц 
тѳльно измѣнился. Знакомство съ нею стали считать необходимымъ 
условіемъ высшаго образованія, и молодые люди устремились 
толпами въ философскія школы, основанныя эллинскими учитѳ- 
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лями, и знакомились тамъ изъ эллинскихъ сочиненій съ различ¬ 
ными философскими системами Эллады. Вмѣстѣ съ тѣмъ стало 
увеличиваться число и такихъ лицъ, которые искали въ фило¬ 
софіи отвѣта на высшіе вопросы человѣческаго духа,' а также 
утѣшенія и нравственной поддержки въ живни, которыхъ имъ не 
могла дать религія, утратившая въ концу существованія римской 
республики свой прежній авторитетъ. Такимъ образомъ въ рим¬ 
скомъ обществѣ цицероновскаго времени явилось стремленіе къ 
болѣе серіознымъ занятіямъ философіей, но осуществленіе этого 
стремленія встрѣчало немаловажное препятствіе въ полномъ от¬ 
сутствіи спеціально-философской литературы на латинскомъ языкѣ. 

12 Новая потребность общества не ускользнула отъ Цицерона, и Заслуга 

онъ и въ этомъ отношеніи оказалъ соотечественникамъ громад- Ч на к*къ 
„ ѵ ѵ . V философа. 

ную услугу: онъ первый изложилъ разныя философскія ученія 
эллиновъ на латинскомъ явывѣ, въ сочиненіяхъ, спеціально по¬ 
священныхъ этому предмету, и сдѣлалъ такимъ образомъ фило¬ 
софію всеобщимъ достояніемъ. Бъ этой-то популяризаціи эллин¬ 
ской философіи и заключается главная заслуга Цицерона какъ 
философа. 

Самъ Цицеронъ смотрѣлъ въ свои молодые годы на филосо¬ 
фію, какъ на служебную дисциплину: онъ черпалъ въ ней темы 
для своихъ рѳторичѳскихъ упражненій; объ абсолютной истинѣ 
онъ мало заботился и познакомился съ сочиненіями Платона и 
Аристотеля поверхностно и далеко не со всѣми. Лишь въ послѣд¬ 
ніе годы своей жизни, когда обстоятельства положили конецъ 
его общественной дѣятельности, а смерть его дочери Тулліи ли- . 
шила его одной иэъ лучшихъ радостей въ живни, онъ посвятилъ 
весь свой досугъ философіи, ища въ ней утѣшенія въ своемъ 
горѣ. 

Иэъ философскихъ сочиненій Цицерона, сохранившихся въ 
числѣ 13, мы видимъ, что онъ не былъ строгимъ послѣдовате¬ 
лемъ одной какой-либо системы: онъ эклектикъ, т. ѳ. выбираетъ 
изъ каждой системы тѣ положенія, которыя приходятся ему болѣе 
по сердцу или кажутся болѣе вѣроятными; при этомъ онъ часто 
обнаруживаетъ недостатокъ тонкаго критическаго взгляда и со¬ 
поставляетъ различные результаты бевъ строго-опредѣленнаго 
плана. 

у 
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Недостатки философскихъ сочиненій Цицерона выкупаются 
громаднымъ значеніемъ этихъ сочиненій: въ нихъ Цицеронъ со¬ 
здалъ философскій языкъ, обогативъ родную рѣчь множествомъ 
новыхъ, не существовавшихъ прежде терминовъ, а благодаря по¬ 
пулярности изложенія, эти сочиненія не только служили, но и 
теперь еще могутъ служить хорошимъ введеніемъ въ изученіе 
древней философіи. 

VI. ЦИЦЕРОНЪ КАКЪ ЧЕЛОВѢКЪ. 

. При всеобщемъ упадкѣ нравовъ въ римскомъ обществѣ із 
I вѣка до Р. X. нельзя не остановиться съ особенною отрадой 
на высокихъ личныхъ качествахъ Цицерона. 

Какою пламенною, самоотверженною любовью къ отечеству 
проникнуто все его существо, когда изъ устъ его исторгаются 
бурные потоки гнѣвныхъ и негодующихъ рѣчей противъ Кати- 
дины и Антонія, враговъ его родины! Какое доброе сердце, какое 
высокое человѣколюбіе, какую чуткость къ чужому горю про¬ 
являетъ онъ въ многочисленныхъ процессахъ, въ которыхъ онъ 
выступаетъ защитникомъ угнетенныхъ и оклеветанныхъ! Какою 
справедливостью и безкорыстіемъ отличаются всѣ его дѣйствія 
въ бытность его квесторомъ въ Сициліи! Какою неподкупностью • 
запечатлѣна вся его живвь въ ея различные моменты! 

Но, принадлежа по своимъ нравственнымъ достоинствамъ къ 
благороднѣйшимъ людямъ своего времени, Цицеронъ не былъ 
созданъ для выдающейся политической роли. Къ нему какъ нельвя 
лучше подходятъ слѣдующіе прекрасные стихи графа А. К. Тол¬ 
стого: 

Господь, меня готовя къ бою, 
Любовь и гнѣвъ вложилъ мнѣ въ грудь, 
И мнѣ десницею святою 
Онъ указалъ правдивый путь, 
Одушевилъ могучимъ словомъ, 
Вдохнулъ мнѣ въ сердце много силъ, 
Но непреклоннымъ и суровымъ 
Меня Господь не сотворилъ. 

И дѣйствительно, Цицеронъ не былъ одаренъ ни непреклон¬ 
ностью воли, ни твердостью и стойкостью духа, ни самостоятѳль- 
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ностыо политическихъ взглядовъ, ни политическою дальновид¬ 
ностью. Легко поддающійся впечатлѣнію минуты, онъ, правда, 
не только увлекался несбыточными мечтами, дававшими обиль¬ 
ную пищу его гордости н тщеславію, но и возвышался нерѣдко 
въ минуту опасности до истиннаго героизма; зато онъ такъ же 
легко впадалъ иногда н въ глубокое отчаяніе, выражавшееся въ 
его обильной перепискѣ (до насъ дошло болѣе 850 писемъ) не¬ 
скончаемымъ рядомъ раздирающихъ душу жалобъ. Эти недостатки 
Цицерона были причиною того, что ему постоянно выпадало на 
долю служить орудіемъ въ рукахъ смѣлыхъ и рѣшительныхъ 
честолюбцевъ, Помпея и Цезаря, которые то привлекали его къ 
себѣ, то снова отталкивали, какъ только онъ становился имъ не 
нуженъ. 

Какъ бы то ни было, слабыя стороны въ характерѣ Цице¬ 
рона искупаются въ полной мѣрѣ всею его жизнью, честною, 
трудовою, всецѣло посвященною благу отечества и согражданъ, 
а великія его заслуги, не только передъ римлянами, но и передъ 
цѣлымъ человѣчествомъ, представляютъ одну изъ самыхъ свѣт¬ 
лыхъ страницъ въ римской исторіи. 

VII. СУДОПРОИЗВОДСТВО ВЪ РАЗНЫЕ ПЕРІОДЫ 
РИМСКАГО ГОСУДАРСТВА. 

Судопроизводство въ Римѣ въ разные періоды, какъ то: ца¬ 
рей, республики и имперіи, находилось въ разныхъ рукахъ. 

14 Въ періодъ царей, отъ Ромула до Сервія Туллія, судомъ за- прИ деря», 

вѣдывали сами цари; они и произносилн приговоръ. Съ тече¬ 
ніемъ времени установился однако обычай, ограничившій эту 
царскую власть: для разбора болѣе важныхъ преступленій царь 
собиралъ изъ сенаторовъ совѣтъ, который и рѣшалъ дѣло; кромѣ 
того, на приговоръ царя можно было апеллировать (ргоѵосагѳ) 
къ народу, который въ такомъ случаѣ снова разсматривалъ дѣло 
по куріямъ и произносилъ окончательный приговоръ. 

Сервій Туллій, раздѣлившій народъ на классы и центуріи, 

учредилъ такъ называемыя согаіііа сепіигіаіа (народное собра¬ 

ніе). Этимъ центуріатнымъ комнціямъ онъ предоставилъ какъ 
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Во время 
республики. 

При Цезарѣ 
и ори 

императорахъ. 

окончательное рѣшеніе частныхъ дѣлъ въ случаяхъ апелляціи, 
принадлежавшее дотолѣ куріямъ, такъ и право суда въ уголов¬ 
ныхъ преступленіяхъ (какъ, напр., регйиеіііо, измѣна государству). 

Послѣ изгнанія царей (510 г.), право суда было раздѣлено: де 
гражданскіе суды, ігніісіа ргіѵаіа, перешли къ консуламъ и 
впослѣдствіи къ преторамъ, а уголовный судъ, іікіісіит риЫісит, 
былъ предоставленъ народу, который разбиралъ дѣла въ центу- 
ріатныхъ комиціяхъ, а нѣкоторыя въ комиціяхъ по трибамъ 
(сош. ігіЬиіа); полицейскія дѣла рѣшали эдилы. 

Но разборъ дѣла цѣлымъ народнымъ собраніемъ былъ не со¬ 
всѣмъ удобенъ: на это требовалось много времени, да и самый 
приговоръ не всегда былъ вполнѣ безпристрастенъ, такъ какъ 
подсудимые обыкновенно всѣми силами старались склонить на¬ 
родъ на свою сторону. Вслѣдствіе этого вмѣсто центуріатныхъ 
комяцій для уголовныхъ судовъ стали назначаться, начиная со 
П-го вѣка до Р. X., особыя комиссіи, которыя мало-по-малу пе¬ 
решли въ постоянныя учрежденія, такъ назыв. циаѳзііопев 
рѳгрекиаѳ. 

Эти циаезііопез регреіиае были главнымъ органомъ уголов¬ 
наго судопроизводства въ самый цвѣтущій періодъ римской рес¬ 
публики. Онѣ занимались разбирательствомъ уголовныхъ дѣлъ 
на основаніи извѣстнаго закона и по опредѣленному порядку 
судопроизводства. Число ихъ при Цицеронѣ дошло до 8: 1) ге- 
рѳіипйагиш (о вымогательствѣ), 2) шаіезіакіз (объ оскорбленіи 
величества), 3) ресиіаіпз (о казнокрадствѣ), 4) ашЪікиз (о под¬ 
купѣ при соисканіи должностей), 5) іпіег зісагіоз (объ убійствѣ), 
6) ѵепейсіі (объ отравленіи), 7) <1е ѵі (о насиліи), 8) &1зі (о 
подлогѣ). Каждая цнаѳзііо состояла изъ предсѣдателя (обыкно¬ 
венно претора) и судей-прнсяжныхъ, избиравшихся то изъ среды 
сенаторовъ, то ивъ сословія всадниковъ, то изъ сенаторовъ, всад¬ 
никовъ и такъ называемыхъ кгіЪипі аегагіі. 

Съ расширеніемъ дѣятельности этихъ постоянныхъ судовъ, 
судъ народныхъ собраній все болѣе и болѣе терялъ свое значе¬ 
ніе, такъ что подъ конецъ народъ разбиралъ только процессы, 
касавшіеся жизни и смерти гражданина (какъ, напр., бе регйиеШопе). 

Цезарь, какъ извѣстно, не наложилъ руки на преобразованіе де 
государственнаго устройства въ Римѣ, но, сдѣлавшись бѳзсмѣи- 
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нымъ диктаторомъ на все время жизни (сіісіаіог регреіииз), от¬ 
части передъ Испанской войной, отчасти послѣ нея, удовольство¬ 
вался тѣми законодательными мѣрами, которыя клонились къ 
спокойствію и обезпеченію временнаго положенія государства. Въ 
судопроизводствѣ онъ сдѣлалъ только небольшія измѣненія, а 
именно устранилъ эрарныхъ трибуновъ отъ суда присяжныхъ и 
предоставилъ право быть судьями только сенаторамъ и всадни¬ 
камъ; кромѣ того, ввелъ новые законы о процессахъ, касавшихся 
насилія (де ѵі) и оскорбленія величества (таіезіаііз). 

Въ періодъ имперіи судейское значеніе консуловъ и прето¬ 
ровъ было сильно ограничено, а впослѣдствіи и совсѣмъ отмѣ¬ 
нено; точно также и 4иаез(юпез рѳгрѳіпае потеряли свое значе¬ 
ніе, а во II вѣкѣ послѣ Р. X. прекратили свое существованіе. 
Верховнымъ судьею былъ самъ императоръ. Онъ или самъ рѣ¬ 
шалъ дѣла, или поручалъ ихъ сенату. Впослѣдствіи высшею су¬ 
дебною инстанціей для всей имперіи былъ ргаеіесіиз ргаеіогіо, 
судебная власть котораго, какъ представителя императора, была 
нѳограничѳна. Независимо отъ юрисдикціи, учрежденной для всей 
имперіи, въ Римѣ, а потомъ и въ Константинополѣ былъ особый 
судья, ргаеіѳсіиз игЬіз, дѣятельность котораго обнимала дѣла 
прежнихъ преторовъ и эдиловъ. 

VIII. ДЕІОТАРЪ. 

17 Деіотаръ (Дт)і6таро«, Беіоіагиз), въ ващиту котораго Цицеронъ Деіотвръ; 

сказалъ настоящую рѣчь, былъ однимъ ивъ тетрарховъ („четверо- Гмим> 
властниковъ") Галатіи, или Галлогреціи. 

Въ Ш вѣкѣ до Р. X. кельтскія, или галльскія, племена по¬ 
бѣдоносно распространились не только по всему Балканскому 
полуострову (по Иллиріи, Македоніи и Греціи), но даже и по 
Малой Азіи. Раздѣлившись на три орды: толистобоевъ, трокмовъ 
и тектосаговъ, они наводнили почти всю Малую Азію и образо¬ 
вали государство Галатію, или Галлогрѳцію. Побѣды сирійскаго 
царя Антіоха I Сотера и особенно пергамскаго царя Аттала I за¬ 
ставили однако галатовъ ограничить предѣлы своихъ владѣній 
и поселиться на пространствѣ, окруженномъ съ вапада Виѳиніей 
и Фригіей, съ юга—Великой Фригіей, съ востока—Каппадокіей 
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Услуги Деіо- 
тара римля¬ 

намъ. 

Деіотаръ на 
сторонѣ Пом¬ 
нен противъ 
Цезаря. 

18—19 РЪЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ ДЕІОТАРА. 

и Понтомъ. На западѣ этого пространства, получившаго назва¬ 
ніе Галатіи (см. нарту), поселялись толистобои (главный городъ 
Пѳссинунтъ), на востокѣ—трокмы (главный городъ Тавія), по 
срединѣ между ними тектосаги (главный городъ Аннира, нынѣ 
Ангора). Первоначально эти племена въ политическомъ отноше¬ 
ніи дѣлились каждое на 4 области, которыя назывались тетрар¬ 
хіями и во главѣ которыхъ стояли тетрархи; впослѣдствіи Число 
князей въ каждомъ отдѣльномъ племени уменьшилось и даже 
дошло до одного, но титулъ тетрарха сохранился за ними. 

Во время продолжительной войны римлянъ съ царемъ Понта 18 
Митридатомъ VI Эвпаторомъ (92—63 г.) галаты, много терпѣв¬ 
шіе отъ послѣдняго, стали на сторону римлянъ и оказали имъ 
существенную помощь. Главнымъ дѣятелемъ при этомъ былъ 
тетрархъ Деіотаръ, который помогалъ Суллѣ и Муренѣ въ пер¬ 
вой (88—84 г.) и второй (82—81 г.) войнѣ съ Митридатомъ, Лу¬ 
куллу и Помпею въ третьей войнѣ съ нимъ же (74—63 г.) и, 
кромѣ того, оказалъ помощь Сервилію (прозванному Ізаигісиз) 
въ войнѣ съ дикими исаврійцами (78—76 г.). За это онъ былъ 
неоднократно награждаемъ почетными грамотами римскаго се¬ 
ната, а также получилъ въ награду, кромѣ признанія его едино¬ 
властнымъ тетрархомъ толистобоевъ, еще Малую Арменію, нѣ¬ 
сколько участковъ земли въ Понтѣ и, наконецъ, титулъ царя. 
Дальновидность Дѳіотара заставила его и въ слѣдующіе годы 
держаться дружбы римлянъ. Въ 54 году онъ послалъ свою кон¬ 
ницу на помощь М. Лицинію Крассу въ войнѣ противъ парѳянъ, 
а въ 51 г. очень помогъ М. Туллію Цицерону, управлявшему 
въ качествѣ проконсула Киликіей, въ войнѣ съ тѣми же парѳя¬ 
нами. Эта помощь сблизила его съ Цицерономъ, давшимъ о немъ 
самые лестные отзывы въ Римѣ и даже заключившимъ съ нимъ 
ЬозрШшп. При такихъ благопріятныхъ обстоятельствахъ, Деіотаръ 
незамѣтно для римлянъ увеличилъ и округлилъ свои владѣнія на 
счетъ своихъ сосѣдей, такъ что сдѣлался могущественнымъ вла¬ 
стителемъ. 

Когда вспыхнула междоусобная война между Цезаремъ и 19 

Помпеѳмъ (49 г.), Деіотаръ изъ благодарности сталъ на сторону 
Помпея и сената, несмотря на то, что былъ обязанъ и Цезарю, 
который въ 59 г., въ свое первое консульство, выхлопоталъ у 
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народа утвержденіе распоряженій Поыпѳя, касавшихся М. Азіи 
и, между прочимъ, Деіотара. Онъ участвовалъ въ сраженіи при 
Фарсалѣ (48 г.); при бѣгствѣ Помпея сопровождалъ его до острова 
Лесбоса, откуда направился въ свои владѣнія съ цѣлью воору¬ 
жить противъ Цезаря народы Востока; но смерть Помпея оста¬ 
новила это его предпріятіе. Тогда Деіотаръ покорился Цезарю и 
просилъ у него прощенія. Цезарь, не имѣя пока возможности 
явиться въ Малую Азію вслѣдствіе трудной, шестимѣсячной Але¬ 
ксандрійской войны, наложилъ на него большой денежный штрафъ, 
который тотъ и уплатилъ, отославъ его Гнею Домицію Кальвину, 
посланному Цезаремъ въ Азію въ качествѣ намѣстника. 

20 Между тѣмъ междоусобной войной воспользовался для своихъ Борьба съ 
цѣлей сынъ вышеупомянутаго Митридата Фарнакъ. Онъ ванялъ фаРнакомъ- 
Малую Арменію и Каппадокію и прогналъ Деіотара ивъ его вла¬ 
дѣній. Послѣдній обратился ва помощью къ Домицію Кальвину 
и предоставилъ въ его распоряженіе свое войско. Но Домицій 
былъ разбитъ Фарнакомъ при Никополѣ. 

Счастливо окончивъ Александрійскую войну, Цезарь поспѣ¬ 
шимъ форсированнымъ маршемъ черезъ Сирію, Киликію и Кап¬ 
падокію къ Галатіи и Понту, чтобы наказать Фарнака за его 
дерзость. Не давая отдыха своему войску, онъ напалъ на Фар¬ 
нака при Зелѣ (2е1а, въ Понтѣ), въ 47 г., и разбилъ его на-го- 
лову. (Извѣстны слова, посланныя Цезаремъ въ Римъ по случаю 
этой побѣды: ѵепі, ѵісіі, ѵісі.) Въ этой битвѣ участвовалъ и Деіо¬ 
таръ со своимъ войскомъ. 

21 Распоряжаясь послѣ этой побѣды владѣніями М. Азіи, какъ Жалобы на д. 
неограниченный властелинъ, Цезарь занялся распредѣленіемъ зе- и с%**ънадъ 
мель между тетрархами и царями. По прибытіи его въ Галатію, 
къ нему явились нѣкоторые тетрархи съ жалобами на Деіотара. 
Цеварь нашелъ ихъ жалобы вполнѣ основательными и потому 
отнялъ у Деіотара тетрархію трокмовъ и Малую Арменію. Титулъ 
царя, тѣмъ не менѣе, былъ оставленъ имъ ва Дѳіотаромъ. 

22 Два года спустя, въ 45 году, когда Цезарь вернулся въ Римъ Обвиненіе Д. 

изъ Испаніи, Деіотаръ былъ обвиненъ передъ диктаторомъ вну- “ „ианТце* 
комъ своимъ Касторомъ въ покушеніи на жизнь Цезаря. Обвн- вара; Касторъ, 

нитель говорилъ, что Деіотаръ вадумалъ-было убить Цѳваря въ 
крѣпости Пеіи (Щшѵ), когда диктаторъ, послѣ побѣды надъ Фар- 
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23-2* РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ ДЕІОТАРА. 

новомъ, былъ въ Галатіи и отнялъ у Деіотара вышеупомянутыя 
земли; однако этотъ замыселъ не былъ приведенъ въ исполненіе 
благодаря счастливой случайности. 

Касторъ былъ сынъ одной изъ дочерей Дѳіотара, бывшей за¬ 
мужемъ за Касторомъ Саокондаріемъ. Причина того, что онъ вы¬ 
ступилъ съ обвиненіемъ противъ Дѳіотара, заключалась, вѣроятно, 
въ раздорахъ, происходившихъ въ семействѣ этого властителя. У 
Дѳіотара былъ любимый сынъ, которому онъ хотѣлъ передать 
послѣ себя свою власть; поэтому онъ жестоко обращался съ сво¬ 
имъ зятемъ Касторомъ и другими членами своей семьи. Сынъ 
этого Кастора, внукъ Дѳіотара Касторъ, явившійся обвинителемъ 
дѣда, былъ, какъ можно предполагать, только орудіемъ всей при¬ 
тѣсняемой Деіотаромъ семьи его. 

Послы Деіо- Для своего оправданія Дѳіотаръ отправилъ въ Римъ нѣсколь- 23 
тар»; защита кихъ изъ своих-і, приближенныхъ: Антигона, Блѳзамія, Дорилая, 

вр0НѴ Гіеру, въ свитѣ которыхъ былъ также одинъ изъ невольниковъ 
царя, врачъ Фидиппъ, родомъ грекъ. Послѣдняго Касторъ обѣ¬ 
щаніями склонилъ выступить обвинителемъ и свидѣтелемъ про¬ 
тивъ своего господина. Защиту Деіотара въ этомъ процессѣ при¬ 
нялъ на себя Цицеронъ, какъ человѣкъ, связанный съ Деіотаромъ 
узами гостепріимства. Настоящая рѣчь была произнесена имъ въ 
ноябрѣ 45-го года въ домѣ Цезаря, который пригласилъ къ себѣ, 
кромѣ сторонъ, еще нѣкоторыхъ почтенныхъ лицъ, и между ними 
Сервія Сульпиція Ру фа, знаменитаго въ то время юриста, и Гнея 
Домиція Кальвина, бывшаго въ Азіи вмѣстѣ съ Цезаремъ. При¬ 
говоръ Цезаря намъ неизвѣстенъ. Вѣроятно, диктаторъ отложилъ 
рѣшеніе дѣла до похода противъ парѳянъ, съ которыми онъ со¬ 
бирался начать войну. 

К. Антоній. Въ 44 мъ году, какъ извѣстно, Цезарь былъ убитъ. Тогда 24 
Смерть Деіо- цослы Дѳіотара, подкупивъ большою цѣною жену М. Антонія 

Т4р*‘ Фульвію, достигли того, что Антоній, выдававшій все, что ему 
угодно-было, 8а послѣднюю волю убитаго диктатора, призналъ за 
Деіотаромъ всѣ отнятыя у него владѣнія. Но Дѳіотаръ еще раньше 
этого, лишь только узналъ о смерти Цезаря, захватилъ въ свою 
власть воѣ земли, которыхъ былъ лишенъ. Вскорѣ онъ умеръ 
среди смутъ (въ 40 г.). Галатія въ 25 году была сдѣлана рим¬ 
ской провинціей. 
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ВВЕДЕНІЕ. 

IX. РЕТОРИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНІЕ РѢЧЕЙ. 

Относительно построенія рѣчей, принадлежащихъ въ разряду 
судебныхъ (§еші8 іийісіаіѳ) *), древніе писатели говорятъ рав- 
лично: по однимъ, главныхъ частей, входящихъ въ составъ рѣчи, 
больше, по другимъ—меньше; точно также и порядокъ этихъ 
частей различенъ. 

Важнѣйшія части, изъ которыхъ можетъ состоять судебная 
рѣчь, слѣдующія: 

1) ѳхогйішп (ігрооірюѵ) вступленіе, въ которомъ ораторъ, 
стараясь возбудить вниманіе слушателей и снискать себѣ ихъ 
благосклонность, говоритъ о самомъ себѣ, о своемъ смущеніи, 
въ которое онъ приходитъ въ началѣ рѣчи (что съ Цицерономъ 
бывало нерѣдко); 

2) паггаііо (Зп^оц), изложеніе. Здѣсь ораторъ знакомитъ 
слушателей съ преступленіемъ подсудимаго и со всѣми обсто¬ 
ятельствами дѣла; г. 

3) рагШіо (тфохатаохем}), раздѣленіе подлежащаго раэбору 
матеріала на части; 

4) ргоЬаііо (тсіаті;), изложеніе доказательствъ, подтвер¬ 
ждающихъ заявленія оратора; 

5) геіиіаііо (Хбои;), опроверженіе доводовъ, приводимыхъ 
противною стороною. 

РгоЬаііо и геМаііо, составляющія главную часть рѣчи, дѣ¬ 
лятся обыкновенно на пункты; къ главнымъ пунктамъ нерѣдко 
присоединяются отступленія, какъ вставки ехіга саизат. 

6) сопсіизіо или регог&ііо (ётХоуо?), заключеніе, въ кото-' 
ромъ ораторъ старается подѣйствовать на чувства слушателей и 
вызвать въ нихъ или состраданіе къ подсудимому, или негодо¬ 
ваніе къ противной сторонѣ. , | 

4) Рѣчи дѣлятся на судебныя (§епгш іийісіаіѳ), произносимыя для 
обвиненія или въ защиту подсудимаго,, совѣщательныя (§. беІіЬега- 
Іітиш), имѣющія цѣлью побудить слушателей къ принятію какого-либо 
предложенія или отклонить ихъ отъ этого, н похвальныя или по¬ 
рицательныя (§. (іѳтопзігаііѵит), въ которыхъ выставляются на видъ 
достоинства и заслуги кого-либо или его недостатки и проступки. 
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Дѣло Деіотара не относилось къ разряду тѣхъ процессовъ, 
которые обыкновенно разбирались на ■ форумѣ, въ народномъ со¬ 
браніи; настоящая рѣчь была произнесена Цицерономъ въ домѣ 
Цезаря, передъ нимъ самимъ и передъ лицами, приглашенными 
имъ въ качествѣ совѣтниковъ; слѣдовательно, не при той обыч¬ 
ной обстановкѣ, которая давала оратору вовможщ^сть развернуть 
всю силу своего таланта. (См. § 5 рѣчи.) 

Она состоитъ изъ слѣдующихъ частей: ехогіішп, паггаііо, гѳ- 
іиіаііо н сопсіивіо. 

ПЛАНЪ РѢЧИ. 

I. ЕхопНит. §§ 1—7. 
Ораторъ оправдываетъ свое смущеніе. 

II. ИаггаЦо. §§ 7—14. 
Мнимая надежда обвинителей; поведеніе Дѳіотара 

во время войны Цезаря съ Помпеемъ. 

III. Кейііаііо. §§ 15—34. 
1) Опроверженіе главнаго обвиненія, будто Деіо¬ 

таръ хотѣлъ убить Цезаря: 
а) ргоЬаЬіІѳ ех саива и ргоЪаЪИѳ ѳх ѵііа. §§ 15,16. 
б) ві&па еі аг&шпепіа. §§ 17—22. 

2) Опроверженіе побочныхъ обвиненій: 
а) будто Д. собралъ противъ Цѳваря войско. 

§§ 22-24. 
б) будто Д. вообще былъ враждебно настроенъ 

противъ Цезаря. §§ 24—34. 
в) §§ 28—32, какъ вставка: рѣзкое нападеніе 

на Кастора за его крайнюю вражду къ дѣду. 

IV. Сопсіивіо. §§ 35—43. 
Д. не питаетъ никакой злобы къ Цезарю. 
За его невиновность ручаются послы. 
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ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 

I. ЕхогАіит вступленіе. 

§§ 1-7. . 
Цицеронъ говоритъ о своемъ смущеніи, которое вообще овла¬ 

дѣваетъ имъ въ началѣ рѣчи. Въ данномъ случаѣ смущеніе его 
особенно сильно, что объясняется слѣдующими обстоятельствами: 
1) подсудимый — не простой человѣкъ, а царь (§ 1: Ргіииип 
бісо...); 2) подсудимый — царь, оказавшій большія услуги рим¬ 
скому государству (§ 2: Бѳіініе ешп гѳ&ет...); 3) обвинители— 
люди, не заслуживающіе уваженія (§§ 2 и 3: АссебіЬ, иі...); 4) 
разбираетъ дѣло то лицо (Цѳэарь), на жизнь котораго Деіотаръ 
яко-бы посягалъ (§ 4: РегіигЬаі те еііат...); 5) мѣсто, гдѣ 
происходитъ судъ, непривычно для оратора (§§ 5—7: Моѵеог 
еііат...). 

1. Сит... ѣит. Здѣсь сит сопсѳззіѵит: «хотя... но осо-1 

бѳнно». Ораторъ отъ общаго случая переходитъ къ частному.— 
саизіз. Саиза = судебное дѣло, процессъ. — дісепді перевести 
сущ. огаііопіз. — соттоѵегі смущаться, приходить въ смуще¬ 
ніе.— изиз = изиз іогепзіз, судебная практика. — аеіаз тѳа: 
Цицерону былъ тогда 62-й годъ. — розіиіаге. Мысль: судя по 
судебной практикѣ и преклоннымъ лѣтамъ Цицерона, не слѣдо. 
в ало бы ожидать отъ него такой робости. — тиііа многія обстоя¬ 
тельства.— циапіит... зіибіі тіЬі аЯ’егаі «сколько старанія 
(энергіи) придаетъ мнѣ»; сопі. аНегаі по аіігасііо шойі.— 
Мез добросовѣстность по отношенію къ принятой на себя за¬ 
щитѣ.— ад заіиіет деСепдѳпдат: заіиіет йеГешіегѳ = «отстаи- 
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2 ЦИЦЕРОНЪ. РѢЧЬ ВЪ ЗАЩИТУ ДЕІОТАРА. 

вать благополучіе»; перевести просто: «для защиты». — ге&іи 
Цеіоіагі. Опредѣленія и приложенія въ лат. яз. обыкновенно 
стоятъ послѣ собств. именъ; но исключаются изъ этого правила: 
гѳх, ргоѵіпсіа (нанр.: ргоѵіпсіа Масѳбопіа), іаѣиіа (ІаЪ. Оейіриз), 
іга&оейіа (4га&. ТЪуезІез), ітрегаіог (ітрегаіюг Сіаийіиз).— Га- 
сиііаііз = і’асиііаііз йісешіі, дара слова, силы краснорѣчія. — 
Итог робость. — йісо рго сарііе защищаю жизнь. — геціз. 
Это слово должно быть произнесено съ удареніемъ: «не простого 
человѣка, а царя». — диой ірзиш... регісиіо. Циоб относится къ 
предыдущему бісо рго: «и эта защита»; ірзит = «сама по себѣ». 
Въ поп іпіцишп мы видимъ фигуру Хітогдва отрицанія взаимно 
уничтожаются и выражаютъ усиленное утвержденіе; здѣсь = 
«вполнѣ законна». Юитіахаі (изъ бит и іахо, 1) = «лишь, только, 
по крайней мѣрѣ». Подъ словомъ регісиіит Цицеронъ разумѣетъ 
покушеніе на жизнь Цезаря. — іи Іио регісиіо = «въ виду той 
опасности, которая угрожала твоей жизни...». — гешп сарШз 
еззе обвиняться въ уголовномъ преступленіи. 

2 2. огпаге, зсіі. ІаибіЪиз, ЪопогіЪиз, Ьѳпейсііз. Перевести: 
«награждалъ». Здѣсь ораторъ имѣетъ въ виду награды, которыя 
Деіотаръ получилъ отъ римскаго сената, а также лестные отвывы 
о немъ такихъ лицъ, какъ Сулла, Лукуллъ и, наконецъ, самъ 
Цицеронъ. См. введ. VIII, 18. — сгішеп «обвиненіе» (какъ н 
вообще у Цицерона), а не «преступленіе».— Аееебіі, иѣ = 
ргаеіегеа. — ассизаіогит. Обвинителей было 2: Касторъ и 
врачъ Фидиппъ (см. введ. VIII, 22. 23). — СгибеШаз («безсерде¬ 
чіе») относится къ первому, а іпбі&пііаз («подлость») — ко вто¬ 
рому.— Сгибеіет Сазіогѳт: асе. при восклицаніи ставится для 
выраженія удивленія, скорби или негодованія, какъ здѣсь. — пе 
біеат «чтобы не сказать», т. ѳ. я могъ бы сказать: «преступ¬ 
ный и безбожный», но не хочу слишкомъ сильно выразиться.— 
циі... аббихегіі... аЪбихегіІ. Какъ объяснить сопі.? циі удобнѣе 
перевести личнымъ мѣстоим. — іи сарШз бізегітѳп аббихегіі 
«обвинилъ въ уголовномъ преступленіи». — абиіезсепііае зиае 
іѳгрогѳш. Свобода, пѳрев.: «страхъ передъ собою, несмотря на 
свои молодые года». Дословно?—іиегі ѳѣ Іецегѳ Ьепбіабуз (еѵ 
8іа 8ооіѵ), рѳторнч. фигура, въ которой сложное понятіе разла¬ 
гается на двѣ составныя части, при чемъ эти части соединяются 
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посредствомъ еі ^ие, аЦиѳ), какъ равносильныя, хотя одна слу¬ 
житъ опредѣленіемъ другой. Перевести: «тщательно оберегать».— 
йеЪеЪа! «долженъ былъ бы». Почему іпй. ітрегі.?— еоттеп- 
йаііопет... йихегіі «вступая въ жизнь, зарекомендовалъ себя...». 
СоттепйаЫо имѣетъ ироническій смыслъ. Аеѣаз іпіѳпз = возрастъ, 
когда человѣкъ вступаетъ въ самостоятельную жизнь. Ітріеіаз 
Кастора проявилась по отношенію къ Деіотару какъ къ дѣду, 
асеіиз—какъ къ человѣку, вообще. Также слѣдуетъ различать и 
зсеіегаіит еі ітріит. — зегѵит, т. е. Фидннпа, котораго Касторъ, 
какъ говоритъ Цицеронъ, увелъ изъ толпы рабовъ, сопровождав¬ 
шихъ посольство Деіотара (=а Іе^аіогит ресШтз аМихегіІ). 
См. введ. УШ, 23. — еоггирѣит = подкупилъ и... 

3. РідеШѵі, т. е. Фидиппа. — йотіпит... йотіпит... йоті- з 
пит и ниже сит... сит фигура іѣегаііо, которою подчерки¬ 
вается какое-либо понятіе. — Сит ѵійеЪат... аийіеЪат: почему 
іпй.?— ѵегЬа = рѣчь. — аШісІат еопйШопет жалкое положе¬ 
ніе. — ге&іат по смыслу = ге§із Беіоіагі. — йе Гогіипіз сот- 
типіЬиз «за всеобщую нашу участь». Цицеронъ высказываетъ 
боязнь, какъ бы этотъ случай обвиненія рабомъ своего госпо¬ 
дина не подалъ соблазнительнаго примѣра римскимъ невольни¬ 
камъ. Вслѣдствіе многочисленности невольниковъ въ Италіи, 
боязнь возстанія ихъ была очень велика, и потому противъ нихъ 
принимались мѣры предосторожности, иногда очень жестокія.— 
Цат. Въ подтвержденіе своей боязни Цицеронъ указываетъ на 
возмутительность этого обвиненія господина рабомъ: по древнему 
обычаю допросъ невольниковъ противъ ихъ господина не до¬ 
пускался даже подъ условіемъ пытки ихъ (показаніе раба счи¬ 
талось дѣйствительнымъ только тогда, когда оно добывалось 
пыткою); между тѣмъ Фидиппъ сдѣлалъ показанія противъ своего 
господина, не подвергшись пыткѣ. Отсюда ясно заключеніе: какъ 
же можно вѣрить такимъ показаніямъ раба? — йе зегѵо циаегі. 
Оиаегеге (= «допрашивать кого-л.») соединяется чаще съ предл. 
ех. — Іогтепііз «подъ пыткой». Тогшепіа (отъ іогциео) орудія 
пытки. Во время республики пыткамъ подвергали только рабовъ, 
являвшихся на судѣ въ качествѣ свидѣтелей; свободныхъ же 
гражданъ пытать не дозволялось. Но во времена имперіи и 
гражданъ стали подвергать пыткѣ, какъ въ качествѣ свидѣтелей, 
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если они были регзопаѳ ѵііез, такъ и въ качествѣ подсудимыхъ 
особенно когда они обвинялись въ государственной измѣнѣ, отра¬ 
вленіи нт. п. — іп фіа диаѳзііопе = сит (хотя) іи еа диае- 
зііопѳ.— ѳіісеге аЬ іпѵііо = вынудить. — ехогіиз езі обозна¬ 
чаетъ неожиданное появленіе. — поп роззеі іггѳаііз; дополнить 
«еслибы его пытали». — аррѳііаге здѣсь = іпйісагѳ, «сдѣлать по¬ 
казаніе».— зоіиіиз «освобожденный отъ пытки»; перевести: 
«безъ всякаго къ тому принужденія». 

4 4. ІПші указываетъ здѣсь на послѣдующее. — сит іе репі- 
іиз гесо^поѵі «всякій разъ какъ я всматриваюсь въ глубину 
твоей души». Какое здѣсь сит и почему регГесіит?— ге ѳпіт 
іп^иит езі... аедиіззітит. Подлежащее къ іпідиит ѳзі н къ 
а^иівзітит нужно добавить изъ слѣдующаго предложенія йісеге 
йе... — ге далѣе точнѣе выражено посредствомъ рег зе ірзит. — 
іпіфіит = неудобна (защита), представляетъ неудобство. — 8а- 
ріепііа здѣсь въ смыслѣ греческаго оахрроооѵт) = «разумная скром¬ 
ность», «разумное самообладаніе». — йісеге йе почти = защи¬ 
щать.— арий ейт (не ай а^т) = передъ тѣмъ человѣкомъ.— 
Гаеіпиз ѵох тейіа, т. ѳ. употребляется какъ іп Ьопат рагіет 
(въ хорошемъ смыслѣ: = «дѣяніе, подвигъ»), такъ и іп таіат 
рагіет (въ дурномъ смыслѣ: «проступокъ, преступленіе»). Въ 
какомъ смыслѣ здѣсь? — сопвіііит... агдиаге: сопзіііит іасіпо- 
гіз = «преступный замыселъ»; сопз. іас. іпіззе = «посягательство»; 
аг&иаге = аг&иагіз (безличное выраженіе). Почему сопі.? — сит 
рег зе ірзит сопзійегез = «если разсматривать это дѣло само 
по себѣ, какъ преступленіе», т. е. не имѣя въ виду личности 
Цезаря. — пето езі... диі... поп = всякій. — іийех. Въ греч. 
языкѣ было бы: оіхаагт]; шѵ; перевести: «разбирая». — зе аедиі- 
огет ргаеЬеаі «выкажетъ болѣе безпристрастія». Почему 
сопі.? — Иоп іат... фіат (по смыслу = тіпиз... ^иат) «не 
столько... сколько». Ораторъ говоритъ, что въ характерѣ (паіига) 
Цезаря есть прекрасная черта — желаніе слышать о себѣ хоро¬ 
шіе отзывы отъ другихъ лидъ (диій йе іе сѳіегоз ѵеііз іийісагѳ); 
сообразно съ этимъ желаніемъ Цезарь готовъ выслушать всякую 
защиту, несмотря на явныя улики. А это ободряетъ защитника 
до такой степени, что онъ считаетъ свою защиту вполнѣ закон¬ 
ной.—іи йе ге$е. Изъ слѣдующихъ словъ нужно дополнить 
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іийісаіигиз зіз (= «произнесешь приговоръ»). — Іи Йе ге&е... Йѳ 
іе сеіегоз. Если эти слова расположить одни подъ другими и 
соотвѣтственные члены предложенія соединить линіями въ та- 

іи йе гѳ&в 

комъ видѣ: то пересѣкающіяся линіи образуютъ 

йѳ іѳ СѲІѲГ08 
фигуру греч. буквы х, отъ которой эта фигура и получила свое 
названіе — хіазмъ (сЪіазтиэ, х1»0^)- Такая разстановка при¬ 
даетъ словамъ больше силы и значенія. Хіазмъ очень часто 
встрѣчается у писателей; въ настоящей рѣчи хіастическое распо¬ 
ложеніе словъ встрѣчается, напр.: § 1 ^иапіит теаіійез зіийіі... 
іапіит ІасиІШіз Итог; § 2 отваге зоІеЬат... со&ог йеіепйеге; 
§ 3 іп есиіео арреііаге поп роззеі— ассизѳі зоіиіиз н др. 

5. тоѵеог производитъ на меня впечатлѣніе. — Іосі іпзо- 5 
Іепііа = Іосиз іпзоійиз, мѣсто, необычное для оратора, т. ѳ. домъ 
Цезаря. (См. введеніе IX). — іп Йізсѳріаііопѳ ѵегзаіа езі раз¬ 
бирался; прибавить: «прежде». — рагіеіез. Рагіез нужно отли¬ 
чать отъ тигиз и тоепіа: тигиз заключаетъ въ себѣ общее по¬ 
нятіе стѣны, въ противоположность другимъ постройкамъ (домамъ, 
храмамъ и др); тоепіа = стѣны, какъ укрѣпленія города, а 
также городскія строенія (въ послѣднемъ значеніи рѣдко у про- 
заикрвъ, чаще у поэтовъ, какъ, напр.,, Ѵег^. Аеп. II, 239; VI, 
549 и др.); рагіез = стѣна дома или комнаты. — йісо ехіга 
сопѵепіит еі еат Сгеяиепііат. Сопѵепіиз указываетъ на сте¬ 
ченіе народа, а Гге(;иепііа — на массу слушателей; поэтому пе¬ 
ревести: «нѣтъ при этомъ стеченія громадной толпы народа».— 
огаіогиш зіийіа пШ зоіепі. Ораторы обыкновенно старались 
силою своего краснорѣчія произвести впечатлѣніе на толпу и 
расположить ее въ свою пользу. N111 іп аіщиа гѳ зависѣть отъ 
чѳго-нб. — іп Іиіз осиііз... асяиіезсо. Асдиіѳзсо = «нахожу успо¬ 
коеніе». Оз означаетъ преимущественно движ ніе и выраженіе 
губъ н вообще нижней части лида; ѵиііиз— выраженіе глазъ и 
вообще верхней части лица; оз ѵи1ілшріе = выраженіе вообще 
всего лица. — ипшп отпіз: два противоположныхъ по значенію 
слова поставлены рядомъ для усиленія противоположности. — 
Яиае «эти условія», т. ѳ. обстановка суда, при которой Цице- 
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ронъ долженъ защищать Деіотара. — ай врет «что касается моей 
надежды».— оМіпеімІаѳ ѵегііаіів. Ѵегііаіет оЪііпеге (сказано 
по аналогіи съ іиз, саизат, Іііет оЬііпеге = отстоять, вы¬ 
играть) = доказать дѣйствительную обстановку дѣла. — дтаѵіз- 
зіта випі = имѣетъ для меня громадное значеніе. — ай то- 
іи т апіті... Іеѵіога. Въ переводѣ передъ ай поставить «но»: 
азупйеіоп айѵегзаііѵит; поэтому въ предыдущемъ прѳдлож. 
прибавить «правда». Моіиз апіті = «душевное волненіе»; ітре- 
іиз йісепйі = «увлеченіе въ рѣчи», которымъ ораторъ произво¬ 
дитъ впечатлѣніе на слушателей; сопіепііо = «напряженное со¬ 
стояніе», которое испытываетъ человѣкъ, произносящій рѣчь въ 
общественномъ собраніи; Іеѵіога = «менѣе сильно дѣйствуютъ», 
т. е. не такъ сильно, какъ если бы дѣло происходило при сте¬ 
ченіи народа. Свободн. пѳрѳв.: «не такъ сильно волнуютъ мою 
душу, и, произнося рѣчь, я не чувствую такого увлеченія и на¬ 
пряженнаго состоянія» (какое испытывалъ бы ораторъ, если бы 
произносилъ рѣчь въ народномъ собраніи). 

6 в. Іп Того, гдѣ происходили обыкновенно судебныя разбира¬ 
тельства. Собственно іогшп означало вообще мѣсто, на которомъ 
собиралось много народа для суда («площадь») или для торговли 
(«рынокъ»). Съ расширеніемъ города Рима число форумовъ увели¬ 
чилось. Въ данномъ мѣстѣ рѣчь идетъ о знаменитомъ Рогат Вота- 
пшп, служившемъ центромъ не только города Рима, но даже всей 
Римской Имперіи, всего древняго міра. Онъ находился въ до¬ 
линѣ, простиравшейся отъ Капитолійскаго холма на юго-востокъ, 
къ выступу Палатина. Съ теченіемъ времени около него было 
сооружено много великолѣпныхъ вданій и онъ самъ былъ укра¬ 
шенъ статуями. — еойеш аийіепіе ѳі йівсеріапіе іе (= зі 
іи ійет аийігез ѳі йізсеріагѳз) прибавлено съ цѣлью, чтобы 
Цезарь не подумалъ, что Цицеронъ желаетъ себѣ другого 
судьи. — аіасгііаіет аНеггеі = воодушевило бы. — Циіз сіѵіз. 
(}иі8 употребляется какъ сущ. н какъ прилаг. Посредствомъ циіз 
спрашиваютъ объ именн лица: циіз Ъото езі? = что за чело¬ 
вѣкъ? Отвѣтомъ можетъ быть: Аіехапйег, Раиіиз н т. п. С^шз 
нужно отличать отъ цаі?, которымъ спрашиваютъ о характерѣ, 
качествахъ, свойствахъ лица или о разрядѣ, къ которому оно 
принадлежитъ: диі Ьото езі? Отвѣтомъ можетъ быть: іюню йос- 
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іиз и т. п. <3иі часто = диаііз? и указываетъ на качество (диа- 

Ііз тіг е8$—:.Ѵіг Ъопиз и т. п.). — аеіаіет жизнь. — зресіа- 

гет... іпіиегег синонимы: зресіагѳ (ѵегЬит ігедиепіаііѵит 
отъ зресіо) заключаетъ въ себѣ интенсивное понятіе: «при¬ 

стально смотрѣть»; іпіиегі — «взирать на что-н., окидывать взо¬ 

ромъ».— сигіаш, т. е. сигіат НозШіат, обычное мѣсто засѣ¬ 

даній сената. — саеіиш... ірзит = даже боговъ. — 8іс относится 
къ беѳззе розаеі. — ЬепеГісіа іп гедет (добавить соііаіа) = ми¬ 

лости, которыя ниспосланы царю Д. богами, и отличія, которыми 
наградилъ... — пиііо тойо... огаііо ни въ какомъ случаѣ я не 
могъ бы чувствовать недостатка въ словахъ. 

7. Циаѳ диопіаш. Но такъ какъ эти впечатлѣнія. — апдизіі-7 

ога Гасіипі «ограничиваютъ, не даютъ простора». Замѣтить ме¬ 

тафору: отъ тѣсноты дома и впечатлѣнія оратора становятся 
ап&изііога. Наоборотъ, обширность форума даетъ оратору про¬ 

сторъ, ободряетъ его. — аеііодие еаизае. ()ие поясняетъ преды¬ 

дущія слова; перевести: «такъ что»; асііо еаизае = защита. — 

циі... йіхізіі перевести главнымъ предложеніемъ съ добавленіемъ 
«вѣдь». — рго шиКіз заѳре = рго аііо аііо іѳшроге (въ переводѣ 
вставить передъ заѳре соединит, союзъ). — диій шіЬі... геГегге 
«судить по самому себѣ, въ какомъ настроеніи духа я нахожусь 
теперь». Дословно? — дио ГасШиз. Въ переводѣ добавить: «сдѣлай 
это для того, чтобы...». — аийіепйі йШ^епПа = «старательное 
выслушиваніе», «вниманіе» (къ моей рѣчи). 

II. Хаггаііо, изложеніе. 

§§ 7-14. 

Прежде чѣмъ перейти къ опроверженію обвиненія, ораторъ 
^начала говоритъ о мнимой надеждѣ обвинителей (§§ 7—9), 

а потомъ указываетъ на отношенія Дѳіотара къ Помпею во 
время междоусобныхъ войнъ (§§ 9—14). 

йіео: по-русски буд. вр. или нѳопр. накл. — зре. Такъ какъ 
Цезарь отнялъ у Деіотара часть его владѣній (ом. введ. VIII, 21), 

то обвинители разсчитывали на то, что Цезарь легко заподозритъ 
Дѳіотара въ желаніи отомстить ему. — пѳдие... ѵаіеге. Іп#е- 
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иіит = «врожденныя способности, дарованія», изиз аЦие ехег- 
сііаііо гегшп (гѳгит одинаково относится какъ къ ехегсікакіо, 
такъ и къ изиз) фигура еѵ 8кх 8ооТѵ, = «опытность въ судебной 
практикѣ» (гѳз = '«судебныя дѣда»); пои уа1егѳ==«не сильны, 
не отличаются».— поп віпе аіщиа зре Шоіез (см. § 1: поп 
іпйріит) = сиш аіщиа зре; поэтому послѣ поп зіпе ( = сшп) не 
ставится иііиз, а всегда аіщиіз. Аіщиіз, по своему значенію, 
составляетъ противоположность или шиШ или пѳшо (пшШ >а1і- 
<іиіз > пето); въ сравненіи съ ншШ оно значитъ: «маловажный», 
«незначительный», а въ сравненіи съ пето значитъ: «немалый», 
«значительный» (какъ въ данномъ мѣстѣ). — со&ііаііопѳ рас¬ 
чета. 

9 8. Ораторъ приводитъ четыре причины зрѳі ассизаіогит: 
1) ігаіит іѳ ге&і Б. Іиіззе; 2) аГГѳскит іііит іпсоттойіз еі беігі- 
тепЦз; 3) іѳ зіЬі атісит еззе; 4) йскит сгітѳп... іпзіОёгеІ. За¬ 
мѣтить въ началѣ азутиіеіоп. 

Ігаіит Гиіззе іпГ. р1и8^ирі. — былъ сердитъ. — поп егапі 
пѳзсіі Іікоіез.— айесіит... йеігітепііз. Іпсоттойа «непріят¬ 
ности». Оиіііат означаетъ предметъ, котораго говорящій не хо¬ 
четъ (какъ здѣсь) или не можетъ точнѣе опредѣлить. Подъ йе- 
ігітѳпка разумѣются Малая Арменія и тетрархія трокмовъ (см. 
ввѳд. УШ, 21). — рроріег ойепзіопет апіті Іиі вслѣдствіе 
твоего раздраженія. — Іецие: диѳ далѣе. — $іЪі, т. ѳ. Кастору н его 
отцу. — ео^поѵегапі = зсіеЬапі. — ситцие... йісегепк. Оиѳ пе¬ 
редать: «н вотъ»; йісегепі замѣна іи!. I. — арий ірзиш Ге 
именно передъ тобою. — Гоге... иі. Подобныя латинскія описанія, 
какъ это, или Гасішп езі иі, ассійіі ик и др., удобнѣе оставлять 
безъ перевода. — іп ехиісегаіо... іпзійёгеі вымышленное обви¬ 
неніе легко произведетъ впечатлѣніе на твое... сердце. — Циат 
оЬ рет, т. ѳ. въ виду недобросовѣстныхъ расчетовъ обвините¬ 
лей (Гоге... іпзійёгек).— Ьос теки связать съ слѣд. пѳ... зизрі- 
сетиг ( = «боязни заПодозрѣть»). — рер Яйет. Рег прн закли¬ 
наніяхъ и просьбахъ переводится по-русски: «умоляю (прошу) во 
имя...». — гезійёге перевести причастіемъ. — рагкет доли.— 
ізіат = іаат, но безъ оттѣнка презрѣнія. Подъ словомъ бѳхкѳ- 
гат нужно разумѣть пожатіе руки, какъ подтвержденіе вѣрности 
своему слову. — Іюзрѳз ЬозрШ «какъ пріятель-гость пріятелю- 
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хозяину». Какъ у грековъ Ьѵіаі, такъ у римлянъ существовали 
ЪозрШа, т. е. гостепріимныя отношенія между отдѣльными фа¬ 
миліями и лицамн различныхъ государствъ и городовъ. Нозрі- 
ііищ, при заключеніи котораго обмѣнивались такъ называемыми 
Іеззегае Ъозрііаіез (т. е. табличками съ условными знаками, по 
которымъ лица, связанныя узами гостепріимства, могли узнать 
другъ друга), обязывало заключившихъ этотъ частный договоръ 
(іюзрііез, Еёѵоі) не только ко взаимному дружескому пріему, но 
также и къ защитѣ и помощи во всѣхъ политическихъ и част¬ 
ныхъ дѣлахъ, напр., къ защитѣ передъ судомъ. Оно переходило 
также и къ потомкамъ и было постоянно свято оберегаемо.— 
ізіат, ііщиат, йехіегат повтореніе предыдущихъ словъ (§е- 
шіпаііо, аѵайі-лшаі;), съ хіастической разстановкой; пнціат = 
повторяю.—іп ргошіззіз... Йгтіогет «выказала твердость не 
столько даже... сколько въ исполненіи обѣщаній и даннаго слова». 
Замѣтить въ Мѳ йгтіогет фиг. аллитерацію (аіШегаііо), т. ѳ. 
соединеніе нѣсколькихъ словъ, начинающихся съ одинаковыхъ 
звуковъ (ср. еще § 4: тіЬі теіит. тіпиіі). Эту фигуру нужно 
отличать отъ другой — 1і о т о еоіе 1 е и іо п (ои.оіотёлвутоѵ), т. е. 
соединенія словъ съ одинаковыми окончаніями (риѳмы); см. далѣе; 
ассерегипі; — ѵісіегипі; § 2: айсіихѳгіі, йихѳгіі, аЬйихѳгіі; § 8: 
аисііеЬат — ехіітѳзсеЬат; § 10: апітайѵегіізіі, ІіЬегаѵізіі, а&по- 
ѵізіі, геіщиізіі. — Іи... Іи,... Іе... Іѳ. Когда нѣсколько предложеній 
начинаются съ одного и того же слова, получается реторическая 
фигура апарЪбга. — ііііиз: Деіотара. Почему не Ьиіиз? — ѵѳіив 
ЬозрШшп гепоѵаге ѵоіиізіі: послѣ побѣды надъ Фарнакомъ. О 
предшествовавшемъ пребываніи Дѳяаря въ домѣ Деіотара (на 
что указываетъ ѵѳіиз) во время его двукратнаго путешествія въ 
Азію (81—80 г., 76—74 г.) точныхъ свѣдѣній не имѣется.—йі 
репаіѳз = домъ (метонимія); йі реп. ассерегипі перевести сво¬ 
бодно: «ты былъ принятъ въ домѣ». Репаіез (слово это стоитъ 
въ связи съ рѳпііиз, рѳпеігаііа) домашнія божества римлянъ, ко¬ 
торыя охраняли единство и цѣлость семьи и принимали постоян¬ 
ное участіе въ судьбѣ ея. Изображенія ихъ ставились у домаш¬ 
няго очага. Передъ ними на жертвенникѣ римлянинъ клалъ 
часть кушанья и дѣлалъ возліяніе, а также совершалъ утреннюю 
и вечернюю молитву.—агае Тосщие ѵійегипѣ поэтическое оли- 
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цетвореніе, не свойственное намъ; перевести: «ты видѣлъ...». Ага 
нужно отличать отъ аікагѳ: аііагѳ (аНа -(- ага) означаетъ высокій 
жертвенникъ (алтарь), предназначавшійся для жертвоприношеній 
небеснымъ богамъ; ага — жертвенникъ вообще, предназначавшійся 
для всѣхъ вообще боговъ. Росіш (грѳч. ёотіа, очагъ) означаетъ 
меньшій жертвенникъ для домашнихъ боговъ. Впрочемъ, римляне 
не дѣлали строгаго различія между ага и іосиз, на что указы¬ 
ваютъ сочетанія: агаѳ іосіцие, агаѳ еі іосі, йотѳзѣісае агаѳ іосщие. 
Жертвенники и алтари имѣли форму круглую и многогранную, 
дѣлались изъ земли или камней. При каждомъ храмѣ было обык¬ 
новенно два жертвенника: одинъ (ага), для молитвъ и возжига¬ 
нія ѳиміама, ставили внутри храма передъ статуей божества, 
другой (аНаге), для кровавыхъ жертвъ, передъ храмомъ. 

• 9. Сит... Іит... зоіез. При огагі добавить для ясности слѣдую¬ 
щее зоіѳз. Свободн. перев.: «допуская до себя прооьбу, ты обыкно¬ 
венно разъ навсегда уступаешь мольбамъ» (= ѳхогагі). — іпішісиз 
личный врагъ, ЬозМз (см. далѣе) врагъ политическій. — циі... зепзе- 
гіі. Почему соаі.? Кеіщиіаз гезейіззе плеоназмъ; перевести: 
«остатокъ», — Циапщиат соггѳсиѵит: «однако, впрочемъ». 
Смыслъ этого вопроса въ связи съ предыдущимъ предложеніемъ: 
«хотяД. и не имѣлъ бы права разсчитывать на прощеиіѳ Цезаря, 
такъ какъ послѣдній былъ сердитъ на него, однако гнѣвъ Цезаря на 
Деіотара былъ незначителенъ; это скорѣе была ссора между добрыми 
друзьями (намекъ на ЬозрШшп); что это такъ, объ этомъ всякій 
знаетъ ( = сиі зипі; іпаиййаѳ?)». — циегеПае. С)иегі (сопфіёгі) сит 
а1нрю = «ссориться, спорить съ кѣмъ»; поэтому здѣсь диѳгѳііаѳ 
сит... — рагит собств. = «слишкомъ мало» (= поп заііз), но 
чаще переводится простымъ отрицаніемъ «не». — Сп. Ротреі 
атісіѣіат дружбѣ съ Помпеемъ. — Іиат = съ тобою. — Гиіззѳѣ. 
Объяснить сопі. послѣ циой. — ѵепіат йаіигит Гиіззе «про¬ 
стилъ бы»: шо(1из іггѳаііз въ прош. времени, аросіозіз въ обо¬ 
ротѣ асе. с. іпйп. — аеіаііз ехсизаПопе изиз еззеѣ реторичѳ- 
скоѳ описаніе вм. аеіаіет ехеизаѵіззѳі; = отказался бы подъ пред¬ 
логомъ старческаго возраста (или «сославшись на свою, ста¬ 
рость»). — шахітіз геЬиз «дѣда большой важности»; подъ этимъ 
разумѣется переходъ Д. на сторону Помпея, который Цезарь при¬ 
писалъ обстоятельствамъ.—реграгѵат... геІіпциеЬаз == дризна- 
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валъ за нимъ ничтожную вину, состоявшую только въ неточномъ 
исполненіи обязанностей друга. 

10. Надие И вотъ. — пѳдиѳ осііо Іиі рговгеззиз. Дополнить іо 
ео: «вѣдь онъ не изъ ненависти къ тѳбѣ зашелъ такъ далеко». 
Какой §еп. Іиі?— еггоге сотшипі. Какъ въ другихъ мѣстахъ, 
такъ и здѣсь словами ѳггог сошшнпіз Цицеронъ обозначаетъ 
участіе во враждебной Цезарю партіи Помпея. — диет (послѣ 
із) = иі еит; далѣе диіциѳ = еі иі із; поэтому сопі.: арреііаѵіз- 
зѳі— сіихіззѳі.— Нос потіпе... арреііаѵіззѳі величалъ этимъ 
титуломъ (ге^із). — огйіпеш, зсіі. зепаіогіит.—Ьото Іопдіпдииз 
еі аНепі^епа «какъ житель дальнихъ странъ и какъ чужезе¬ 
мецъ». Благодаря этому, вина Дѳіотара является не столь важ¬ 
ною, сравнительно съ виною коренныхъ римлянъ, знакомыхъ съ 
политическимъ состояніемъ своего государства. — диіЪиз поз. 
Добавить: регіигЪай зшниз.— іп тесііа ге риЫіеа относится къ 
пай и къ ѵегзаіі; іп т. ге р. пай = «родившіеся въ. центрѣ го¬ 
сударства»,—зешрег ѵегзай = «постоянно занимавшіеся государ¬ 
ственными дѣлами въ Римѣ». 

11. Сит аийігеі удобнѣе перевести сущ. «слухъ». — зепаіиз 11 

сопзепйепйз аисіогііаіе. Сопзепйепйз перевести или посред¬ 
ствомъ «единогласный», или посредствомъ «весь». Постановленіе 
сената называлось зепаіиз аисіогііаз въ томъ случаѣ, если при¬ 
сутствовавшіе въ засѣданіи сената народные трибуны съ своей 
стороны не одобряли его (что называлось іпіегсеззіо ігіЪипогит); 
если же рѣшеніе сената не встрѣчало никакого препятствія съ 
ихъ стороны, то оно называлось зепаіиз сопзиііиш. Послѣднее 
имѣло силу закона, между тѣмъ какъ зепаіиз аисіогііаз было не 
обязательно. Зепаіиз сопзиііиш можно переводить «постановленіе 
сен.», зеп. аисіогііаз — «мнѣніе (или «предложеніе») сената».— 
агта зитріа, т. е. а сіѵіЬиз Вошапіз. — поЪіз ітрегаіогіЬиз = 
тіЫ ітрегаіогц ріигаііз тобѳзі і аѳ (не таіевіаііз, какъ въ 
русскомъ языкѣ): говорящее лицо, приписывая свое личное мнѣ¬ 
ніе или дѣйствіе многимъ лицамъ (слушателямъ, читателямъ, а 
также своимъ единомышленникамъ), само отходитъ на вадній 
планъ; такимъ образомъ въ смыслѣ нашего «я» римлянинъ ча¬ 
сто говорилъ поз, въ смыслѣ «мой» — позіѳг (наоборотъ, тамъ, 
гдѣ мы говоримъ идъ вѣжливости «Вы», «Вашъ», римлянинъ 
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всегда говорилъ: Іи, іииз). — Командующій арміей обыкновенно 
назывался йих; но въ случаѣ значительной побѣды солдаты да¬ 
вали своему полководцу на полѣ битвы титулъ ітрѳгаіюг (что 
служило ему наградой отъ войска; сенатъ же награждалъ его 
тріумфомъ). Цицеронъ получилъ этотъ титулъ отъ киликійскихъ 
легіоновъ во время похода противъ разбойничьихъ племенъ 
Аманскаго горнаго хребта (шопе Апшшз) въ 51 году до Р. X. 
Надѣясь получить тріумфъ, онъ носилъ этотъ титулъ до 47 го¬ 
да.— гетриЫісаш йеГепйепйат йаѣат «поручена охрана го¬ 
сударства». Это было въ 49 году, когда Цезарь перешелъ черевъ 
Рубиконъ. Въ случаѣ крайней опасности сенатъ обращался къ 
консуламъ съ извѣстной формулой: ѵійеапі; сопзиіез, пе ^иі<I гез 
риЫіса йѳігішепіі саріаі Консулами 49 года были С. Сіаийіиз 
Магсеііиз и Ь. Согпеііпз Ьепіиіиз. — ѵіг какъ человѣкъ. — Ьиіе == 
позіго. — іп ^иа... ѵіЦеЬаі, а отъ этого благоденствія, какъ онъ 
видѣлъ, зависѣло и его собственное благополучіе. — Іп зшпшо 
Итоге имѣетъ смыслъ уступит, предложенія: «несмотря на...».— 
диіезсешішп еззе въ политик, смыслѣ: «соблюдать спокойствіе, 
нейтралитетъ». — Махіше ѵего «Но въ особенности...*. Ѵего, 
какъ противительный союзъ, употребляется въ томъ случаѣ, 
когда къ прежде сказанному присоединяется нѣчто отличное отъ 
него, болѣе важное; ѵего нужно отличать отъ апіет, самаго сла¬ 
баго изъ противительныхъ союзовъ, употребляющагося обыкно¬ 
венно для соединенія предложеній.—сопзиіагез «бывшіе кон¬ 
сулы». Въ ошпез сопзиіагез заключается гипербола, которую 
Цицеронъ поправляетъ словами зіс епіш ѳі пппііаЬаіиг. — Іоіат 
Ііаііат метонимія ( = <всѣ жители Италіи»). Замѣтимъ вдѣсь 
реторическую фигуру сіішах (хХТ[мі&, лѣстница), т. е. переходъ 
отъ менѣе сильнаго выраженія къ болѣе сильному: ошпез соп¬ 
зиіагез— сипсіиш зепаіиш — іоіат Ваііат.—еззе ѳіТизат ска¬ 
зано метафорически: ѳКапсІі говорится часто о рѣкѣ, высту¬ 
пающей изъ береговъ. Свободн. перев.: «разсѣялись» (по лицу 
земли).—ІаІіЬиз... раіеЪаі ѵіа=«столь ложные извѣстія и слухи... 
шли». — ѵегі, зсіі. пипШ. — 8иЬ8е^иеЬап^иг: зиЪзециі «слѣдовать 
непосредственно, по пятамъ»; зд.: «вслѣдъ за...». — йе сошіісіош- 
Ьиз. Цезарь предлагалъ для мирнаго рѣшенія дѣла слѣдующія усло¬ 
вія: Помпей долженъ отправиться въ Испанію, Л. Домицій Агѳ- 
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нобарбъ и М. Консидій Ноніанъ (враги Цезаря, приверженцы 
Помпея) должны получить въ управленіе Галліи заальпійскую н 
предальпійскую; а самъ онъ прибудетъ въ Римъ для соисканія 
консульства. — сегіогиш. Сегіиз = «несомнѣнный, всѣмъ хорошо 
извѣстный». Это были: консулы 49 года — Гай Клавдій Марцѳлдъ 
в Люцій Корнелій Лентулъ—, Маркъ Катонъ, тесть Понпея 
Металлъ Сципіонъ, Л. Домицій и др. — Циае сит ііа еззепѣ 
обыкновенно переводится: «при такнхъ обстоятельствахъ», но 
здѣсь имѣетъ смыслъ уступит, предложенія: несмотря на...». — 
86 1епиіі,=дшеіит зе іепиіі. — ИШгаецие съ письмомъ. 

12. аисіогіі&іі ееззіі преклонился передъ авторитетомъ. — ад 12 
диет... соп&еззіззепі котораго... осыпали всевозможными по¬ 
честями.— сит... іит: ср. § 1. При іит Іи ірзе дополнить 

соп&еззізіі, которое въ этомъ случаѣ можно перевести: «отли¬ 
чалъ» (ріигіша и тахіша = «много разъ» и «особенно»). Ора¬ 
торъ имѣетъ въ виду періодъ времени отъ конца перваго тріум¬ 
вирата до смерти Юліи, дочери Цезаря, жены Помпея (54 г.), 
послѣ смерти которой личныя связи между Цезаремъ и Помпе- 
ѳмъ были порваны. — зі почти = еізі; при слѣдующемъ атізітиз 
прибавить іатѳп. — ІашШшз оЬзсигіІаіѳт аііиіегипі затмили 
славу. — ійсігсо, т. ѳ. подъ впечатлѣніемъ твоихъ подвиговъ.— 
пецие... тетогіат атізітиз регі. ргаезепз, = тетопа іѳ- 
петиз. — іп отпі ^ѳпегѳ ЬеПогит ^Іогіа. Въ другой рѣчи (<іѳ 
ігарегіо Сп. Ротреі) Цицеронъ говоритъ (§ 28): диод йепідие 
&епиз еззе ЪеШ роіезі, іп дио іііит (т. е. Рошреіит) поп ехѳгсиіі 
іогіипа геі риЫісае? СіѵЙе, АМсапшп, Тгапзаіріпит, Нізрапіепзѳ, 
зегѵііѳ, паѵаіе... — диапіі Ьопогѳз рориіі Котапі... зепаіиз... 
Іиі = диапіі Ьопогез а рориіо Котапо, а зепаіи, а іѳ ЬаЪШ 
зіпѣ (Ротреіо). — циіз ідоогаі? по смыслу = іпіег отпез соп- 
зіаі. — зирегіогез предшественники. — ргаезШізІі затмилъ. — 
ІгіитрЬоз. Тріумфъ назначался полководцу сенатомъ, какъ на¬ 
града. Для полученія законнаго тріумфа (іизіиз ІгішпрЬиз) тре¬ 
бовалось, чтобы въ справедливой и законнымъ обравомъ объ¬ 
явленной чужеземнымъ непріятелямъ войнѣ (іазіо еі ЬозШі 
Ъеііо) главнокомандующій зпіз аизрісіів распространилъ предѣлы 
государства, и чтобы въ этой вбйнѣ было убито значительное 
число непріятелей. — айтігапіез питегаЬатиз перевести: «съ 
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изумленіемъ считали» (при жизни Поипея); абтігапіез противо¬ 
поставляется слѣдующему поп роззипщз ( = «не въ силахъ»). 
Замѣтить здѣсь; чрезмѣрное прославленіе Поипея и крайнюю 
лесть Цезарю съ преувеличеніемъ. 

13 13. і§гі(йг продолжаетъ прерванный въ § 11 разсказъ. — ші- 
зего Уаіаіідие Ьеііо, т. ѳ. въ междоусобную войну (Ь. сіѵііе), 
которой противополагается Ъѳііа іизіа ЪозШіадие, т. е. законныя 
войны; съ внѣшними врагами. О помощи, оказанной .Дѳіотаромъ 
Помпею, см. введ. VIII, 19. — Іатіііагііаіе узами тѣсной дружбы.— 
ѳѣ ѵеоН при этомъ онъ пришелъ... — ѵеі... ѵеі... ѵѳі. Ораторъ 
предоставляетъ самому слушателю рѣшить, по какой изъ этихъ 
трехъ причинъ Д. пришелъ къ Помпею; но всѣ эти причины та¬ 
ковы, что на основаніи ихъ нельзя обвинять Деіотара. — го§а- 
Ѣиз, ассѳгзііиз, еѵосаіиз перевести сущ-ми съ предлогомъ «по». 
Еѵосаіі назывались выслужившіе уже срокъ солдаты, призывав¬ 
шіеся снова на службу въ опасное время. — ашіеиз, зсіі. Ротреі; 
зосіиз, зсіі. рориіі Котапі. — йійіеіззеі = зсігеі (сопіипсііѵиз 
ѳх тепіе Беіоіагі).—Уиргепіет: ех Ііаііа іп Огаесіат. —ай 
зоеіеіаіет чтобы раздѣлить. — Цодие объясняется тѣмъ, что 
смыслъ предыдущаго: «онъ примкнулъ къ Помпею лишь изъ чув¬ 
ства долга, но безъ всякой надежды». — РЬагзаІіео ргоеііо Іасіо 
послѣ Фарсальской битвы (см. введ. VIII, 19). — зреш іпГіпііат 
регзёдиі. 8рет регзециі = «надѣяться, предаваться надеждѣ»; 
іпііпііат = іпсегіат. Имѣется въ виду сомнительный исходъ дѣла 
Помпея.— ѵеі оШсіо... йихіі. Свобода, перев.: «или нашелъ въ 
достаточной степени выполненнымъ свой долгъ передъ Домпеемъ, 
или же счелъ нужнымъ выйти изъ заблужденія, въ какое онъ 
впалъ по невѣдѣнію». Дословно? — йотшп зе сопіиііі. Цицеронъ 
умалчиваетъ о намѣреніи. Деіотара, по возвращеніи домой, опять 
дѣйствовать въ пользу . Помпея. — Аіехапсігіпит Ьеііит: см. 
введ. VIII, 19. — иШіІаІіЬиз іиіз рагиіі «служилъ твоимъ инте¬ 
ресамъ», «дѣйствовалъ въ твою пользу». Множ, число цШііаііЬиз 
поставлено для обозначенія неоднократныхъ услугъ Деіотара Це¬ 
зарю. 

14 14. Ораторъ поясняетъ предыдущія слова (иііІііаШшз рагиіі), 
перечисляя услуги, оказанныя Деіотаромъ Цезарю. — Сп. Цогаі- 
Ш. Это былъ Сп. ЦотШиз Саіѵіпиз, который, въ сраженіи 

34 

ОідіІігесІ Ьу Соодіе 



ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЯ ПРИМѢЧАНІЯ. 15 

яри Фарсалѣ командовалъ центромъ войска Цезаря. Во время 
Александрійской войны онъ былъ посланъ Цезаремъ въ Азію 
(см. ввѳд. VIII, 19. 20). — вше іесііз еі сорііз зизіепіаѵіі. Тес- 
іа = (іотн8 (сн.нѳкдоха), квартиры; соріае = соттѳаіиз; зизіеп¬ 
іаѵіі относится какъ къ іесііз, такъ н къ сорііз, но по-русски 
его нужно перевести двумя различными глаг.: «размѣстилъ» и 
.«доставлялъ отъ себя». — ЕрКезит. Эфесъ (см. карту М. Авіи) 
былъ одинъ изъ 12 значительныхъ іонійскихъ городовъ. Въ на¬ 
стоящее время отъ него остались развалины при дер. Амэулукѣ. 
Въ йенъ былъ знаменитый въ древнемъ мірѣ храмъ Діаны (Арте¬ 
миды), сожженный Геростратомъ и вновь вцстроенный мадоазій* 
сними греками съ такимъ великолѣпіемъ, что считался однимъ 
изъ семи чудесъ свѣта.—ай ешп, диет... Йеіе&ізіі. Кто это 
былъ, неизвѣстно; йсіеііззшит еі ргоЪаііззітит — вин. ска- 
8 у ем. — аисііопіЬиз Іаеііз «устроивъ публичную распродажу 
своего имущества». Дѳіотаръ долженъ былъ уплатить наложен¬ 
ный на него Цезаремъ штрафъ (см. введ. VIII. 19). — диа ай 
Ьеііит иіегеге «для веденія войны». Почему сопі.? — согриз 
зиит свою собственную жизнь.— іеситдие... іитдиѳ ^иѳ пояс¬ 
няетъ слова рѳгісиіо оЪіесіі; поэтому Іиіі и бихіі перевести дѣе¬ 
причастіями.— іп аеіе =-іп ргоеііо, въ сраженіи при Зелѣ, не* 
большомъ городкѣ во внутреннемъ Понтѣ (нынѣ Цнллѳ). — Оиае 
диійет все это, конечно. — іп еат рагіет аесѳріа зипі по 
смыслу ==іп іа га Ьопат рагіет асе. зипі, т. е. зіе ііЬі ргоЬаіа 
еипі. — атрііззіто высокою. — ге§із = ге&аіі, ге&іо; относится 

и къ Ьопогѳ к къ потіпѳ (= титулъ). 

III. Ке/иіаііо, опроверженіе. 

§§15—34. • ' 

Оно дѣлится на двѣ части: а) §§ 15—22: опроверженіе глав¬ 
наго обвиненія, будто Деіотаръ хотѣлъ убить Цезаря; б) §§ 22— 
34: опроверженіе дальнѣйшаго обвиненія. — Первая часть распа¬ 
дается на слѣдующіе пункты: а) §§ 15, 16: ргоЬаЬіІе ех саиза н 
ргоЪаЬПе ех ѵііа; (3) §§ 17—22: зі^па и аг^шпепіа. 

15. Ораторъ говоритъ, что намѣреніе Дѳіотара убить Цезаря 15 
невѣроятно, потому что 1) убіеніе Цезаря принесло бы ему не 
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пользу, А вредъ (ргоѣаЬіІѳ ех саиза), 2) честность и религіозность 
царя не ногли допустить подобнаго поступка (ргоЪаЫІе ех ѵііа). 

регісиіо отъ судебнаго слѣдствія. — аг^иЦиг употреблено 
съ іпГ., какъ йісііиг н др. — Іигіозіззітит §гайиз еіаіі ѵиз, = 

совсѣмъ сумасшедшимъ. — зизрісагі почти = сгейеге.—иі епіт 
ошіиат ретор. фигура ргаѳіегіііо (умолчаніе): ораторъ зая¬ 

вляетъ, что намѣренъ умолчать о чемъ-либо, а между тѣмъ вкратцѣ 
говоритъ все, что нужно. Здѣсь Цицеронъ посредствомъ этой 
фигуры приводитъ доказательство — ргоѣаЬіІе ех ѵііа. Въ § 26 

онъ развиваетъ это доказательство подробнѣе, а пока оставляетъ 
его въ сторонѣ и переходитъ къ ргоЪаЫІе ех саиза (спіиз Іапіі 
іигогіз...). Такія выраженія, какъ иі отіііат, иі поп йісат, поп 
(іісо, тіззит іасіо и др., обыкновенно переводятся главными пред¬ 

ложеніями: «я не буду говорить», «я не говорю*, «я умолчу, 
умалчиваю» и т. п. — сиіиз Іапіі зсеіегіз сильнѣе, чѣмъ^иапіі 
зсеіегіз, = «какое ужасное преступленіе». Какой &еп.?—іп соп- 

зресіи просто = «передъ». — ітрогіипііаііз (ітрогіипиз собств. 
«лишенный гававн, неприступный») = варварство. — отпіиш... 

Іитеп ехзИп^иеге «свѣточъ, величайшій изъ всѣхъ, какіе только 
были когда-либо у всѣхъ народовъ». Ошпіз шетогіае = отпіиш 
Іетрогит. Ехзііп&иеге собств.: «гасить, тушить»; здѣсь въ смы¬ 

слѣ «погубить», «уничтожить*. — іпЬшпапі еі іпдгаіі апіті 
какое безчеловѣчіе, какая неблагодарность. — іп ео Іугаппит 
іпѵепігі. Іп ео, т. ѳ. іп Саезаге; Іугаппиз здѣсь имѣетъ дурной 
смыслъ. У грековъ тораѵѵос первоначально имѣло хорошій смыслъ: 

«царь, правитель»; впослѣдствіи же, со временъ тирановъ, стало 
употребляться въ дурномъ; ср. наше: «тиранъ, деспотъ».—іп¬ 

ѵепігі сказуемое къ Іугаппит. — сиіиз Іапіі Іигогіз. Прибавить 
въ переводѣ «но».—Іиіі было бы (тогда). — йепщиѳ здѣсь= 

однимъ словомъ. — ошпіа отпіиш агта: повтореніе одного н 
того же слова въ разныхъ падежахъ для усиленія впечатлѣнія. — 

Циопат таойо = фіапіорегѳ. — сит... йізігасіиз ѳззеі. БізігаЫ 
сит аіщио = «разсориться съ кѣмъ-н., оттолкнуть, отвратить 
кого-ниб. отъ себя»; ге^по = подданныхъ; Шіо: см. введ. VIII, 

22. — поп тойо... зей еііат я не говорю... но только... — рег- 

Іесіо... со^ііаіо = зі регіесіззеі (Беіоіагиз)... со&ііаззеі. 
16. АІ егейо. Сказано съ ироніей: «но, конечно». Цицеронъ. 
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предупреждаетъ замѣчаніе, которое могли сдѣлать противники 
по поводу его послѣднихъ словъ. Прибавить въ переводѣ: «ска¬ 
жутъ».—Ьото іпсопзиііиз ѳі Іетегагіиз какъ человѣкъ без¬ 
разсудный и неосторожный. — ѣесііог, ррийепііог. Тесіиз = 
саиіиз; ргийепз (изъ ргоѵМепз) = «предусмотрительный». — Циат- 
Чиат соггесііѵит; ср. § 9. — Ьос Іоео въ данномъ случаѣ.— 
реіі^іопе: геіі^іо уііае «благочестивая жизнь»; аЫ. передать по- 
русски: «опираясь на...». — Иоіа... поіі... поіа апарЬбга. — циі 
тойо кто только. — сиі поп аисШа ( = іпаи<Ша) ѳзі = диіз 
поп аибіѵіі? — іпіедгііаз «неиспорченность, нравственная чи¬ 
стота», дтаѵііаз «серіозный характеръ». — ідііиг вводитъ заклю¬ 
ченіе изъ приведенныхъ ргоЬаЪШа. — чиой Йасіпиз пес іп Ьоті- 
пет... сайегеі = какого не совершилъ бы ни человѣкъ... — ргаѳ- 
зепііз ехіШ угрожающей ему вслѣдъ затѣмъ казни.—Гасіпого- 
зит. Прилагательныя, оканчивающіяся на -озиз, означаютъ изо¬ 
биліе; перевести: «отъявленный злодѣй». — ійет въ то же время.— 
ашепііззітиз. Превосходную степень выразить по-русскн: «со¬ 
всѣмъ...». — а ѵіго оріішо перевести дѣйств. оборотомъ: «чело¬ 
вѣкъ весьма благонамѣренный». — шіпіше (греч. -^хіота) сильнѣе, 
чѣмъ поп. — сопАп&Шз? Главную силу вопроса по-русски слѣ¬ 
дуетъ придать слову со&іШпт; поэтому сопйп&Шз надо пере¬ 
вести съ «какъ». Главное предложеніе поставить въ переводѣ 
вначалѣ съ прибавленіемъ: «неужели же». 

17. Съ Аі ораторъ переходитъ къ зі&па еѣ аг&птепіа (§§ 17 
17—22), на которыя обвинители опирались въ своемъ обвиненіи. 
За зі^па, указывающими на мѣсто (Іосит), время (іешриз), удоб¬ 
ный случай (оссазіопет), надежду на успѣхъ дѣла (зреш рѳгйсі- 
епйі) и надежду скрыть его (врет сеіапйі), слѣдуютъ аг^ишѳпіа, 
болѣе внутренніе мотивы. Обвинители говорили, что въ крѣ¬ 
пости Реішп Деіотаръ хотѣлъ убить Цезаря, поставивъ убійцъ 
въ той комнатѣ, въ которую Цезарь долженъ былъ прійти по 
выходѣ изъ ванны, передъ обѣдомъ, для осмотра предназначен¬ 
ныхъ ему подарковъ; но такъ какъ Цезарь отказался отъ осмотра 
ихъ, то этотъ планъ не былъ приведенъ въ исполненіе. Если бы 
это было такъ, говоритъ Цицеронъ, то Деіотаръ, разъ онъ за¬ 
тѣялъ такое дѣло, во всякомъ случаѣ привелъ бы его въ испол¬ 
неніе послѣ обѣда, поставивъ убійцъ въ другой комнатѣ; между 
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тѣмъ: въ домѣ но было замѣчено никакого подозрительнаго дви¬ 
женія, котораго слѣдовало бы ожидать въ такомъ случаѣ 
(§§ 17—20). 

сгеШЪШѢег... зизріеіозе. Добавить глаг. сопйп&Шз, при чемъ 
послѣдній-перевести сущ. «измышленія», а нарѣчія—глаголомъ: 
поп сгеЗіЬіШ;ег — «не заслуживаютъ вѣры»,: по зизріеіозе диійега 
(= ііа и! пѳ зизрісіопет диМенГ тоѵеаііз) «даже не возбуждаютъ 

- - подозрѣнія» (къ Де-; 
І.т. іотару). — ПнщЩ 

і * э . ассизаіог, Фидиппъ. 
—сазіеііит Реіит ■ 
сильная крѣностк 
Деіотара, которая, 
какъ и упоминае¬ 
мый ниже Віисішп 
(§ 21), находилась 
въ области толисто- 
боевъ, недалеко отъ 
гор. Пессинунта 
(см. карту). Віисіппг 

Гис.З. Тгісіішит. : былъ резиденціей 
даря Д., а въ Реіит 
хранились его со-; 

кровища.—йеѵегііззез удобнѣе перевести главн. предложеніемъ. — 
Іосиз егаі фіійат, іп дио=іп диобат Іосо.—е Ьаіпео послѣ ванны. 
У римлянъ было въ обычаѣ передъ обѣдомъ брать ванну.—ргіиз- 
диат аеситЬегез = «до обѣда». Почему сопі.? АссшпЪегѳ зна¬ 
читъ «вовлечь» и «возлежать» у обѣденнаго стола на Іесіиз ѣгі- 
сііпіагіз. Послѣдній представлялъ изъ себя широкую, въ голо¬ 
вахъ возвышенную софу, предназначавшуюся обыкновенно для 
трехъ человѣкъ, которые, лежа на ней рядомъ другъ подлѣ 
друга, лѣвою рукою опирались на отдѣлявшія ихъ низкія по¬ 
душки, а правою брали кушанье. Обыкновенно ставились въ 
столовой .три такихъ софы (ігісііпішп, откуда и столовая назы¬ 
валась ѣгісііпішп) для девяти пирующихъ (по числу музъ). Софы 
ставились такнмъ обравомъ, что онѣ образовали три стороны 
четыреугольника; четвертая сторона оставалась Открытой для 
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доступа къ столу рабамъ, подававшимъ кушанья. См. рис. 8. 
(Мѣста пирующихъ ^„начены на рис. стрѣлками,-, отдѣляющія 
пирующихъ низп.л подушки штрихами, а спинки на концѣ к . 
дой софы жирными линіями). — еп саиза, сиг вотъ на како.с 
ссног сЯіи. — теЬѳгеиІе обыкновенная клятва, происшедшая изъ 
ііа те іиѵез, Негсиіе. — ай те На саиза йеіаіа мнѣ поручено 
было вести это дѣло, съ [такого рода] разъясненіемъ, заявленіемъ 
(ііа); ай те, какъ ай раігопит.—айиіезсепіе = Сазібге.—Ьас зит 
зизрісіопе регсиззиз — Ьос зизрісаіиз зит. — тейісит іцйісет -; 
зиЪогпаѵіі = тайно настроилъ (или. «подучилъ») (т: е. Касторъ) 
врача сдѣлать доносъ. — йп&еі, зсіі. тейісиз. — сгітеп ѵепепі 
обвиненіе въ отравленіи. — Еізі а ѵегііаіе... гез аЬЬоггеЬаѣі, 
Свободный переводъ; хотя въ дѣйствительности не было ника¬ 
кого отравленія, тѣмъ не менѣе оставался только одинъ шагъ - 
до обвиненія въ такомъ. преступленіи; а подобное обвиненіе-* 
дѣло обыкновенное. Подъ гея здѣсь разумѣется обвиненіе въ 
отравленіи. 

18. Аі противополагаетъ съ особой силой прежней мысли 18 
новую и употребляется, 1) когда ораторъ, предупреждая слуша¬ 
телей, самъ себѣ -возражаетъ, какъ здѣсь (оссираііо, преду¬ 
прежденіе), 2) когда онъ опровергаетъ возможныя возраженія 
(гергеЬепзіо, опроверженіе). — ій отравленіе ядомъ. — ітри- 
піиз съ большею надеждою на безнаказанность. —ойіа. Почему 
ріигаііз? По-русски ед. ч. — зі ѵепепо, зсіі. іпіегетіззеі = 
«извелъ бы ядомъ». Замѣтить азупйеіоп айѵегзаііѵит.—Іоѵіз 
Ьозрііаііз. Іиррііег Ьозрііаііз, 2ео? ЪЫоі у грековъ, покровитель 
гостепріимства и гостей. — пшпеп (пио — киваю) = «воля, могу¬ 
щество»; питеп Іоѵіз перевести: «всемогущій Юпитеръ». — се- 
Іаге, зсіі. Ьос зсеіиз. — ідііиг («значитъ») поставлено для за¬ 
ключенія.— диой... роіиіі. Свобода, переводъ: «въ которомъ н 
попытку ему можно было лучше скрыть, и при исполненіи пред¬ 
ставлялось больше безопасности»; саиііиз = іиііиз; роіиіі, зсіі. 
Пеіоіагиз. — ій это дѣло (т. ѳ. отравленіе). — ІіЬі относится въ 
Фидиппу. — саііійо (одного корня съ саііёге, «имѣть мозоли, 
быть толстокожимъ [отъ работы], слѣдов. опытнымъ, искуснымъ, 
ловкимъ) сказано съ ироніей. — сгейійіі довѣрилъ. — йе агтіз... 
поіиіі. Агтіз = агтаііз (солдаты); Іеггит = оружіе. Замѣтить 
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азупйеіоп айѵегзаілѵит: пол сге<1і<Ш— поіиіі. Смыслъ этого 
мѣста: Дѳіотара не обвиняютъ въ покушеніи отравить Цезаря, 
хотя этотъ способъ отдѣлаться отъ него былъ бы для Дѳіотара 
гораздо выгоднѣе; значитъ, — иронизируетъ ораторъ — Деіотаръ 
не довѣрилъ этого дѣла искусству н вѣрности Фидиппа. Какъ же 
можно послѣ этого допустить, что царь сообщилъ Фидиппу о дѣлѣ 
болѣе рискованномъ, именно о своемъ намѣреніи убить Цезаря 
при помощи солдатъ? 

19 19. іеиііѵе сопіехііиг («ловко обдумано») сказано съ иро¬ 
ніей. — диае зетрег, зсіі. іе зегѵаі. — пе^аѵізіі 1ѳ ѵеііѳ 
просто = «отказался»: азупсіеіоп ехріісаііѵит.—іпзрісѳге, 
всіі. Беіоіагі типѳга. — Циій розіеа? ап... Рѳторическій вопросъ, 
введенный посредствомъ ^иі«1 розіеа? (обыкновенно въ такомъ 
смыслѣ ставится ^ш<1 ег&о, диій іит), имѣетъ цѣлью указать на 
невѣрность утвержденія противника. Первый членъ вопроса мо¬ 
жетъ быть восполненъ, наир., въ такой формѣ: пігшп аііші диісі іас- 
іиш езі ап...? — йітізіі ехегсііит сказано съ ироніей: войскомъ 
называются здѣсь убійцы солдаты. — сит сепаѵіззез «послѣ 
обѣда». Что замѣняетъ здѣсь ріизцирі.?— Цадие = еі ііа. — геіі- 
пеге та&пшп Іиіі? Добавить пит. Слѣ ювательно, Цезарь могъ 
быть убитъ послѣ обѣда точно такъ же, какъ и до обѣда. — ео- 
тііег е( іисипйе Іиіззез былъ въ веселомъ настроеніи духа.— 
ізіі = іѵізіі. — Цеіоіагит ѣаіет со&поѵізіі = «Д. проявилъ та¬ 
кую же щедрость». Дословно? — АМаІиз. Цицеронъ смѣшиваетъ 
здѣсь Аттала Ш, извѣстнаго своими богатствами пѳргамскаго 
царя, умершаго въ 183 году до Р. X., съ сирійскимъ царемъ 
Антіохомъ VII Сидетомъ (царствовавшимъ отъ 189 до 130 г.).— 
Р. АГгісапшп = РиЫіит Согпеііит Зсіріопет Аѳтіііаппт Ай-іса- 
пит Міпогет, который жилъ отъ 185 до 129 г. и извѣстенъ 
разрушеніемъ (въ 146 г.) Карѳагена и (въ 133 г.) Нуманціи 
(города въ Нізрапіа Таггасопепзіз). — иі зсгіріит Іедітиз, какъ 
и иі зсгіріит ѵійетиз, = «какъ мы знаемъ, какъ намъ извѣстно 
изъ исторіи». — изчие ай Цитапііат сильнѣе, чѣмъ просто 
Хишапііат: имѣется въ виду громадное разстояніе между Ну- 
манціей и Азіей. — іпзресіапіе ехегсііи «на глазахъ (всего) 
войска». Сципіонъ велѣлъ квестору принять подарки, какъ госу¬ 
дарственную собственность, объявивъ при этомъ, что онъ награ- 
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датъ ими тѣхъ солдатъ, которые отличатся храбростью. Этими 
словами ораторъ намекаетъ на обыкновеніе полководцевъ утаи* 
вать подучаемые ими отъ царей подарки. — ргаезепз лично. 

20. гереіе... тетогіат воскреси въ своей памяти. — іпіиеп- 20 
Пит ѳі айтігапііит ёѵ Ы ЗооТѵ; съ удивленіемъ взиравшихъ.— 
Лит яиаѳ... диі по смыслу = шШа, пиііиз. — Лит чиій пізі = 
все (было).—ех... йіаеірііпа согласно съ порядкомъ, заведен¬ 
нымъ...— Іаиіит (отъ Іаѵо, 1) послѣ ванны. — сепаіит (упо¬ 
треблено въ дѣйств. внач. какъ роіиз, ргапзиз, іигаіиз и т. п.) 
«послѣ обѣда». Замѣтить вдѣсь азупсіѳіоп асіѵегзаііѵит. 

21. Опроверженіе второго показанія обвинителей, будто Д. 21 
еще разъ хотѣлъ убить Цезаря въ крѣпости Блуціи (см. § 17). 
Противъ этого говорятъ слѣдующія соображенія: 1) приготовленія 
легко могли быть измѣнены сообразно съ перемѣною обстоя¬ 
тельствъ; 2) Д. не послалъ бы въ Римъ человѣка (Фидаппа), ко¬ 
торый могъ бы въ такомъ случаѣ сдѣлать на него доносъ (что 
ц случилось). — іодиіі, зсіі. РЬісІірриз.— сит... ѵепѣит еззеѣ 
перевести сокращенно: «послѣ прибытія». Относительно Віисіит 
см. § 17. — еовгіѣаѣа задуманный планъ, свое намѣреніе. — асіа 
гез сгітіпозе езі (аЪ ассизаіоге) «дѣло представлено обвини¬ 
телемъ такъ, что можно обвинить Дѳіотара». Сказано съ иро¬ 
ніей. Сгітіпозе сравн. съ зизрісіозе § 17. — ѵотегѳ «вызвать у 
себя рвоту». Это средство рекомендовалось лучшими врачами 
того времени, чтобы избѣжать вялости, являвшейся вслѣдствіе 
несваренія пищи послѣ черезчуръ плотнаго обѣда. Лакомки и 
моты злоупотребляли этимъ средствомъ, вызывая у себя послѣ 
обѣда рвоту только для того, чтобы быть въ состояніи поскорѣе 
опять приняться за ѣду. Философъ Сенека, жившій въ I вѣкѣ по 
Р. X., замѣчаетъ: ѵотипі иі ебапі, ебипѣ иі ѵотапі.—йиееге 
соерегипі повели-было. — еайет = такъ же, какъ и наканунѣ.— 
іа сиЬісиІо, т. е. Іе ѵотеге. Азупйеіоп ехріісаиѵит.— 
Бі (е регйиіпі проклятіе, заимствованное у комиковъ. РегйшпЬ 
( = регйапі) съ стариннымъ окончаніемъ сопіипсііѵ’а, сохранив¬ 
шимся въ формахъ зіт, ѵеііт, поііт, таііт. — Па = іщие ео.— 
зі^па аёпеа, поп Ьотіпез агтаіоз. — диае сит сопі. = такъ 
что. — ЪаЬез сгітіпа = вотъ [тебѣ] и всѣ обвиненія. — ііщиіі: 
РЫбірриз. — Циій Іит? что жъ изъ этого (зі сопзсіиз егаз) слѣ- 
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довало?— На: прибавить пит. Мысль: Деіотаръ былъ бы сума*, 
сшедшимъ, если бы дѣйствительно послалъ въ Римъ своего со¬ 
общника; но онъ не (іетѳпа; слѣдов., Фидиппъ не сопзсіп8.— 
пероіет: Сазібгет. —із впив: Фидиппъ. — ѳззеі, чиі оставить 
безъ перевода. . .. 

22 22. Сит ідііиг ѳо$ ѵіпсігеі. І&ііиг поставлено для заклю¬ 
ченія изъ словъ противника: «такъ неужели Д., арѳстуя твоихъ 
братьевъ» (еоз)... — зоіиіит перевести, какъ ѵегЬ. йпіЬшп. — 
тіЦеЬаІ собирался (рѣшилъ) послать. — <щі хотя ты. 

Вторая часть геНіШіопіз: §§ '22—34 (см; § 15). Она дѣ¬ 
лится на три части: а) въ §§ 22—24 опровергается обвиненіе, 
будто Дѳіотаръ собралъ противъ Цезаря войско; р) въ §§ 24—34 
опровергается, будто Д. вообще былъ враждебно настроенъ про¬ 
тивъ Цезаря. Какъ съ одной стороны оратору легко было опро¬ 
вергнуть главный пунктъ обвиненія, такъ съ Другой — трудно 
было убѣдить слушателей въ неосновательности второй части 
обвиненія. Посредствомъ вставленнаго въ эту часть рѣзкаго на¬ 
паденія на обвинителя (Кастора) — у) §§ 28 —32—ораторъ ста¬ 
рается отвлечь вниманіе Цезаря й склонить его на сторону своего 
кліента. —По поводу перваго пункта (а) Цицеронъ говоритъ: 
а) у Д. никогда не было достаточнаго для веденія войны войска 
(§ 22); б) переговоры, которые онъ будто бы завелъ съ Цѳци- 
ліѳмъ, пустая выдумка, потому что онъ зналъ, что послѣ пора¬ 
женія партіи Помпея безсмысленно затѣвать подобные пере¬ 
говоры; притомъ же Цецилій въ глазахъ его не заслуживалъ 
довѣрія и уваженія (§ 23); в) состояніе присланной имъ Цезарю 
конницы было сравнительно хорошее; а если и оказался въ ней' 
какой-то рабъ, что едва-ли вѣроятно, то въ этомъ во всякомъ 
случаѣ царь не виноватъ (§ 24). 

йиріех Гиіі: регі. поставлено по отношенію ко времени обви¬ 
ненія. Мы скажемъ: «состоитъ изъ 2 пунктовъ». — іп зресиііз 
Гиіззе. Это выраженіе заимствовано изъ жизни военной, охот¬ 
ничьей и разбойничьей: «былъ на сторожѣ», «въ выжидатель¬ 
номъ положеніи». — еззеі апішо аііепо былъ враждебно на¬ 
строенъ.— йе ехегсііи что касается войска. — иі сеіега, зсіі. 
Ъгетіѣег (Исава. — еаз = іапіаз. — рориіо Котапо: война съ Це¬ 
заремъ должна была считаться уже войною съ римскимъ на- 
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родомъ. — диіЬиз съ слѣдующимъ сопі. = сколько нужно было 
для... — ітрѳгаѣогіЪиз гіозігіз: Суллѣ, Лукуллу, Помпею; самому 
Цицерону и Цезарю. — таіогез еоріаз: 80 когортъ, по 400 чело¬ 
вѣкъ каждая, и 2000 чел. койницы. — пипс: послѣ того какъ Д. 
лишился власти надъ трокмами и Малой Арменіей. 

28. Аі тізіѣ оссираМо. Перевести: «Но,.возразятъ мнѣ, Д. по- 23 
слалъ было...». Въ пылу рѣчи ораторъ забываетъ, что дѣйствіе 
не исполнилось, и говоритъ тізіѣ въ смыслѣ тіМегѳ ѵоіиіі или 
ігѳ іиззіі. — Саесіііит пезеіо диет. ^зсіо диіз== дпібат. Здѣсь 
имѣется въ виду сторонникъ Помпея <3. Саесіііпз ВаЗзиз, который 
во время африканской войны (46 г.) захватилъ провинцію Сирію 
и владѣлъ ею и послѣ смерти Цезаря; онъ сдался лишь Г. Кассію, 
убійцѣ -Цезаря. — диой іге поіиегипі удобнѣе перевести глав» 
нймъ предложеніемъ,-при чемъ подлежащимъ сдѣлать еоз; диод 
въ такомъ случаѣ слѣдуетъ по смыслу передать «и за это» и от» 
нести КЪ сопіесіі. — Иол диаего ргаеіѳгШо; ср. § 15: иі епіш 
отіііат.— поп ЬаЪиіззе диоз некого было. — йісіо аиШепіѳз. 
Обыкновенно о солдатахъ йісіо аийіепіет евзе = «повиноваться 
немедленно, по одному слову». — роііиз диаш пееаіоз (доба¬ 
вить еззе) вмѣсто того, чтобы...— зей Іатеп по смыслу = зе<1 
диатдиат пеиѣгит. езі ѵегі зітііе, іатѳп Ьос диаего. — тійе- 
Ьаі: еоріаз. — саизат іііат, зсіі. Ротреіапат, партія Помпея.— 
ізіиш съ оттѣнкомъ презрѣнія. — диет что касается послѣд¬ 
няго, то... его. — ргоіесіо зо всякомъ случаѣ. — із: Беіоіагиз.— 
ѵеі... поззеѣ все равно: зналъ-ли бы его... — еопіетпегеі «дол¬ 
женъ былъ бы относиться съ презрѣніемъ». Ішрегі. вмѣсто 
ожидаемаго ріиздирі. для обозначенія одновременности съ пезсіе- 
Ьаі, риіаЬаі. 

24. Аййіі, зсіі. ассизаіог. — поп орѣітоз Шоіез: нехоро- 24 
шую. — тізіззе. Подлежащее Беіоіагит н дополненіе ііЬі (Сае- 
загі) пропущены, какъ легко подразумѣваемыя. — піЬіІ ай «ничто 
въ сравненіи съ...». Дополнить: едиііез Ші Іиегипі.— Аіі: см. 
выше а<1<Ш. — ех во питего = еогит ех питего. — звгѵит 
іийісаіит. По римскому праву рабы не допускались къ военной 
службѣ; если въ войскѣ оказывался рабъ, его наказывали смертью. 
Изъятіе изъ этого закона было допущено лишь послѣ битвы при 
Каннахъ (216 г.) — Гиіззе агЪНгмгег вм. Мигат іиіззе агЬіігог 
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(особый родъ аттракціи): «по моему мнѣнію, царь нисколько не 
былъ бы виноватъ въ этомъ», потому кто въ Аэіи взгляды на 
это дѣло были иные, чѣмъ въ Римѣ. 

Опроверженіе второго обвиненія (Р), будто Д. былъ 
враждебно настроенъ противъ Цезаря. Противъ этого говоритъ 
слѣдующее: 1) Деіотаръ помогалъ Цезарю во время Александрій¬ 
ской войны; по окончаніи ея былъ союзникомъ и кунакомъ (Ъо- 
зрез) Цёзаря, § 24; 2) онъ помогалъ также Ц. и во время Афри¬ 
канской войны, при чемъ ходившіе слухи о неудачѣ Цезаря ни¬ 
сколько не повліяли на вего, какъ на человѣка благодарнаго 
Цезарю и какъ на друга Домиція, § 25; 3) онъ удержался отъ 
неприличнаго выраженія радости по поводу этихъ слуховъ, чего 
и слѣдовало ожидать отъ него, при его нравственномъ превос¬ 
ходствѣ, какъ царя (§ 26) и какъ отца семейства и землевла¬ 
дѣльца (§ 27). 

Аііепо аиіет... дио тойо? А что касается враждебнаго 
чувства Д—а къ тебѣ, Цезарь, то въ чемъ оно проявилось?— 
сгейо въ ироническомъ смыслѣ; ср. § 16.—сШПсіІез ІІЫ Гоге 
ѳхііиз трудно будетъ тебѣ выйти (выбраться). — ргоріег гено¬ 
тип паіигат еі Йишіпіз. Свободн. перѳв.: «вслѣдствіе есте¬ 
ственныхъ (паіигат) преградъ, которыя представляло мѣсто¬ 
положеніе города (ге^іоппт) и рѣка Нилъ». Дословно? Цезарь 
въ Александріи оказался въ затруднительномъ положеніи (48 — 
47 г.): непріятели заняли доступъ къ косѣ, на которой лежитъ 
Александрія, съ одной стороны съ моря, съ другой—отъ рукава 
Нила и озера Марѳотнсъ, и Цезарь оказался осажденнымъ въ 
крѣпости. Только прибытіе пергамскаго царя Митридата и удач¬ 
ная битва у р. Нила спасли его изъ этого затруднительнаго по¬ 
ложенія. Мн. ч. ге&іопшн поставлено для обозначенія разныхъ 
частей города; это мн. ч. въ данномъ переводѣ выражено въ 
словѣ «преграды», дополненномъ по смыслу. — Аі вводитъ возра¬ 
женіе на предыдущія слова.—ресипіат йейіі и т. д.: см. 
§ 14. — еі, диет: Гнею Домнцію. -іп пиііа ге йѳГиіі во всемъ 
помогалъ. — ііЪі ѵіеіогі н послѣ твоей побѣды (въ Александрій¬ 
ской войнѣ). — ай Ьозріііит, ай рѳгісиіит, ай асіет ргаезіо 
Гиіі = поп беіиіі іп ЬозрШо, іп регісиіо, іп асіѳ (былъ..., подвер¬ 
гался..., участвовалъ...). 
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25. Ъеіішп АГгісапшп. Послѣ побѣды надъ Фарнакомъ въ 25 
Азіи, Цезарь въ концѣ 47 года возвратился въ Римъ. Пробывъ 
здѣсь короткое время, оиъ вскорѣ затѣмъ отправился въ Африку, 
чтобы покончить борьбу съ остатками Помпеевой партіи, собрав* 
шимися тамъ подъ начальствомъ Катона Утическаго и Метелла 
Сципіона, Помпеева тестя. Рѣшительное пораженіе Цезарь на¬ 
несъ помпеянцамъ при Ѳапсѣ, 46 г. Въ эту Африканскую войну 
Цезарь одинъ разъ находился въ весьма затруднительномъ по¬ 
ложеніи.— гшпогез, т. ѳ. зрагзі зипі.— Саееііішп: см. выше 
§ 28. — ехеНаѵегипі по смыслу = возбудили надежду въ Цециліи, 
ободрили Цецилія. — Пио апіто Гиіі какъ отнесся къ этому. — 
аиеііопаіиз $11: ср. § 14. Сопі. зависитъ отъ диі = иі і».— 
Иісаеат ЕрЬезипщие. Никея, на озерѣ Асканіи (см. карту 
М. Азіи) была главнымъ городомъ Виѳиніи. Такъ какъ въ эти 
города вслѣдствіе ихъ торговаго значенія стекалась масса народа, 
то тамъ можно было узнать новости со всего древняго міра. — 
Аігіеапоз гшпогез слухи, шедшіе ивъ Африки. — ВотШшп 
паиАщ&іо регіззѳ. Домицій Кальвинъ (ср. § 14), послѣ войны 
съ Фарнакомъ, отправился изъ Авіи въ Африку на помощь Це¬ 
зарю. Вскорѣ послѣ того въ Азіи разнесоя ложный слухъ, будто 
онъ погибъ во время кораблекрушенія. — (е іп сазіѳііо. Замѣ¬ 
тить азупбеіоп абѵегзаііѵит.— еайет зепіепііа «такогоже 
содержанія»; по-гречески: аігоХоіто хаі <р(Хо<; ооѵ еХ&роТ;. Рѳгеапі | 
аші|сі, <і(ит) іпі|тіс(і) й|п(а) іпіёг|сМапі ямбическій триметръ, 
схема котораго слѣдующая: 

бит = биттобо. Подъ словомъ атісі подразумѣваѳтся До¬ 
мицій, а подъ іпішісі — Цезарь. — Циоб Ше этихъ словъ Деіо¬ 
таръ...— 8і = е1іат8І.—ѵегзиз іттапіз азупбеіоп абѵѳгзаіі- 
ѵиш; іттапіз = наводитъ ужасъ (на человѣка). — йиі аиіет. 
<іиі— старинный аЫ., встрѣчающійся обыкновенно съ роззе и 
йегі, = диотобо?—а дио = сит а 1е, почему сопі. теті- 
піазеѣ. — еит сопсеззіѵит. — ѵеі = еііат, даже. — ЬеШ Іе^е 
по праву войны. — ге&ет: по окончаніи войны противъ Фар- 
нака; ср. § 14. Перевести дѣйств. оборотомъ. 

26. ()иіб беіпбе? И что еще? — ГигеИег (= іигсаш іегепз), 2В 
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бранно© слово: «колодникъ, негодяй». Провинившагося раба на¬ 
казывали между прочимъ тѣмъ, что на шею .и плечи наклады¬ 
вали ему деревянную вилообразную колоду (въ видѣ Л), назы¬ 
вавшуюся йігса, н къ концамъ ея привязывали его руки;, затѣмъ 
другой рабъ бичевалъ его, водя по сосѣдямъ, при чемъ дрови- 
нивщійся долженъ былъ выкрикивать свою вину д предостере¬ 
гать другихъ отъ подобнаго проступка. — Такое наказаніе раба 
не считалось тяжкимъ; самое жестокое наказаніе было распятіе 
на крестѣ (іп сгисет іоііеге): присужденный къ этому рабъ дол¬ 
женъ былъ нести подъ, ударами палачей на мѣсто казни (сашрив 
зсѳіегаіиз) бревно (раЦЬиІиш); на мѣстѣ казни привязывали или 
прибивали его руки къ этому бревну и затѣмъ поднимали его 
на вкопанный въ землю столбъ, такъ что бревно и столбъ пред¬ 
ставляли собою букву У"; затѣмъ къ столбу прибивали или при¬ 
вязывали его ноги, и такимъ образомъ несчастный погибалъ отъ 
голода н страданій; большою милостью считалось перебить ему 
кости, чтобы тѣмъ положить донецъ его мученіямъ. Трупы ра¬ 
бовъ съ крестовъ не снимались, а оставлялись на съѣденіе хищ¬ 
нымъ звѣрямъ и птицамъ, пока они совершенно не распада¬ 
лись.— ргоггейііиг: ср. § Ю. — Ьас Іаѳііііа... еіаіит «обрадо¬ 
вавшись такимъ слухамъ» (о тебѣ и о Домиціи); Ьас ІаеіШа = 
Ішіиз геі ІаеіШа (т. е. БощШшп регіззе, іѳ ' сігсптзебегі). т— 
ѵіпо не оЬгиіззе напился пьянымъ. — пийшп «полунагой» (но 
нагой), т. ѳ. безъ верхняго платья. — заііаѵіззе. Считалось не¬ 
приличнымъ самому римлянину увлекаться во время пира до 
пляски; ср. Сіе. Миг. § 13: Цето іеге заіѣаі зоЬгіиз, пізі ібгіе 
іпзапіі;. Вообще же на веселыхъ пирахъ хозяинъ иногда выво¬ 
дилъ для увеселенія гостей танцоровъ л танцовщицъ, которые да¬ 
вали мимическія представленія,—Циае сгих... аЙРвгге. Свободн. 
церев.: «распятія на крестѣ заслуживаетъ, этотъ бѣглецъ; да и 
того еще мало». Дословно? —^Щгдиат. Добавить пит.—ѵігіи- 
Ьез «хорошія качества»; ср; дальше Іаийез = «похвальныя ка¬ 
чества».— і&погаге поп агЬНгог думаю, хорошо знаешь,—Гг и- 
2аШаз = оа)»рооиѵт), «воздержность, умѣренность». Далѣе ора¬ 
торъ поясняетъ: ій езі пюйезііат еі іегарегапііат. — еізі здѣсь— 
^иат^иат, «впрочемъ». —Іаийагі поп зоіеге не въ обычаѣ хва¬ 
лить.— Гогіет, іизШт и т. д. Перечисляя качества, свойствен- 
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ныя царямъ, .Цицеронъ льститъ Цезарю, обладавшему всѣми 
этими качествами. — ^гаѵет серьезнымъ, положительнымъ. — 
ша^папішиш мужественнымъ (не «великодушнымъ»). — ИЬега- 
Іет обходительнымъ. — Ша [подраз. Іаиз (т. ѳ. іги&і Ьовдіпет 
дісі)] ргіѵаіа езі = ргіѵаіі Ьотіпіз Іаиз езі: азупсіеіоп айѵег- 
яаііѵит.— аесіріаі, т. е. Ш диод дісат. — Ш езі. именно.— 
аЬ теипІе аеіаіе: см. §§ 2, 5 и 28. — а сипеіа Азіа: жители 
всей (Малой) Азіи (римской провинціи). — Іедоіі легаты, помощ¬ 
ники правителя провинціи. — аЬ едиіШшз Воілашз, диі... пе- 
&оііаіі зипі. Римскіе всадники обыкновенно занимались ком¬ 
мерческими дѣлами въ качествѣ банкировъ, откупщиковъ пода¬ 
тей и т. п. — регзресіа еі сохшій ёѵ 8іа 8ооТѵ: хорошо позна¬ 
комились (дѣйств, оборотъ). . 

27. МиШз... ^гайіЬиз оШсіогит благодаря длинному и по- 27 
степенному ряду услугъ.—ад Ьое, т". е. который онъ теперь 
носитъ.— чиісдиід... ѴасаЪаі (зсіі. Юеіоіагиз): чтб было у него 
свободнаго времени. — сит ЬотіпіЬиз позігіз: сит та&ізіга- 
ііЪиз, Іѳ&аііз, е^иіѣіЬиз Котапіз. — сопзиеіидіпез... іип&еЪаі 
онъ все (это время) посвящалъ сближенію (іии#.. сопзиеіибтез), 
дружбѣ (атісЩаз) и дѣловымъ сношеніямъ (гез ^аііопѳз^иѳ). До¬ 
словно?— іеігагсігез (съ греч. окончаніемъ) поЬШз отличный 

правитель. — а^тісоіа. Современникъ Цицерона Барронъ въ 1-ой 
книгѣ, своего сочиненія Бе гѳ гизііса сообщаетъ,. что нѣкто Діо- 
фанъ, родомъ изъ Никои въ Виѳиніи, изложилъ въ 6 книгахъ 
сочиненіе, карѳагенянина Магона о сельскомъ хозяйствѣ и пере¬ 
слалъ его Деіотару.—ресдагіоз скотоводъ. — адиіезсепз будучи 
молодымъ человѣкомъ. — піЬі! ипяиат пізі всегда и во всемъ. — 
еа ехізіітаііопе при такой своей репутаціи (славѣ). — еацие 
аеіаіе: Деіотару было тогда около 70 лѣтъ. 

28. у) Ораторъ нападаетъ на Кастора за то, что онъ слиш-28 
комъ далеко зашелъ въ своей враждѣ къ дѣду. §§ 28, 29. — 
роііиз... циат вмѣсто того, чтобы... скорѣе...; ср. § 23. — йеЬе- 
Ьаз. Почему не сопі.? Указать на оттѣнокъ въ значеніи глагола 
деЬео въ сравненіи съ орогіеі, песеззе езі, ориз езі, формою на 
-шіига езі.—ітііагі... таіейісеге хіастическая разстановка.— 
Циойзі = еііатзі. — заііаіог. Отглагольныя сущ. на -іог и -зог 
означаютъ; 1) постоянное, отличительное свойство лица; въ та- 
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колъ случаѣ они употребляются для обозначенія должностныхъ 
лицъ, а также лицъ, занимающихся извѣстнымъ искусствомъ 
или ремесломъ, нанр.: сепзог, огаіог, іогіог, аесІШсаІог и здѣсь 
заііаіог; 2) лицо, получившее историческую нзвѣстиость вслѣд¬ 
ствіе какого-нибудь факта, нанр. Вопшіиз сопйііог игЬіз йііѣ; 
Сісего геі риЫісае сопзегѵаіог и т. п. — педиѳ еит а не та¬ 
кого...— ипйе = а дио. — реіегепіиг можно было бы брать.— 
Дос таіѳйісіит, т. е. ге&ет ее ѵіпо оЬгиіззе еі заііаѵіззе. — 
Шат: Беіоіагі. — ЦиіЬиз зе зіийііз ітЪиегаі. Перевести главн. 
предложеніемъ: «Д. научился (зе ітЪ. зіийііз) многому». 8іи- 
йіит = «стремленіе къ знанію, занятія съ цѣлью добиться зна¬ 
нія», почти = «знаніе». — агшіз... едиіз иіѳгеіиг. Ср. у Пуш¬ 
кина, Бор. Год.: «владѣть конемъ и саблей научился». — Шит 
йеіѳсегапі «ослабѣли у него» (эти знанія). — ріигез = сошріи- 
гез. — зизіиііззепі подсідятъ, бывало.—іп ео... Ьаегеге крѣпко 
держаться (сидѣть) на конѣ. — зепех = уёршѵ шѵ. — Ьіс присут¬ 
ствующій вдѣсь (Касторъ). — теиз іп СШсіа тііѳз. Когда Цице¬ 
ронъ былъ проконсуломъ въ Киликіи (51—50 г.), Касторъ, по¬ 
сланный Дѳіотароыъ, служилъ подъ его начальствомъ во время 
войны противъ парѳянъ. — іп Огаесіа соттіШо. Касторъ слу¬ 
жилъ вмѣстѣ съ Цицерономъ въ Греціи подъ начальствомъ Помпея 
(48 г.). Замѣтить азупйеіоп айѵегзаііѵит.— іп Шо позіго 
ехегсііи, т. е. Рощреі. — раіѳг: Саокондарій (см. ввѳд. ѴШ, 
22).—диоз сопсигзиз Сасеге зоІеЪа! какую толпу любопытныхъ 
онъ, бывало, собиралъ около себя. — іп Ша саиза, т. е. Рошреі, 
какъ выше іп Шо позіго ехегсііи; ср. саизаш Шат, § 23. — 
зіисііо еісирійііаіе ёѵ оса 8ооТѵ: въ страстномъ рвеніи. 

29 29. ехегсііи атіззо послѣ потери войска (въ битвѣ при 
Фарсалѣ, въ которой галатская конница не отличилась). — аиеіог 
Гиі былъ въ пользу, былъ сторонникомъ. — зиазог: ср. § 28, 
прим, къ заііаіог.—йеропепйогшп.аЪісіѳпсіогит «сложить 
оружіе передъ побѣдителемъ (Цезаремъ)... совсѣмъ его бросить». 
АЪісѳге заключаетъ въ себѣ оттѣнокъ полной, окончательной 
потери. — ай теат аиеіогііаіет = ай зепіепііат, сиіиз аиеіог 
егаш. — агйеЬа! зіисііо пламенно (страстно) желалъ. — ііііиз, 
т. е. сопіга Саезагет. — раігі... агЫІгаЬаІиг «считалъ необхо¬ 
димымъ исполнить, какъ слѣдуетъ, приказаніе отца». Замѣтить 
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въ агйѳЪаі... агЬіігаЬаіиг хіастичѳсную разстановку. — Рѳііх ізіа 
йотиз. Им. п. (какъ н дальше саіашііозиз И.) въ восклицаніи, 
а не вин., потому, что іеііх и саіашііозиз — сказуемыя; добавить 
для ясности ѳзі. Ізіа указываетъ на обвинителя. — айеріа зіі. 
Объяснить сопі. — диі іп ізйет сазігіз Гиегіі принадлежавшій 
къ одной съ нимъ политической партіи; сопі. іиегіі по аіігас- 
4іо тойі.— ѵоз ѵезіга. Подъ уоз подразумѣваются Касторъ и 
Саокондарій. — зіпе = не причиняя. 

80. Еще можно было бы согласиться съ враждою обвинителя 30 
къ Деіотару, но выставлять подкупленнаго раба обвинителемъ 
его господина — ужасное дѣло (§§ 30—32). 

8іпі сопі. сопсеззіѵиз. — іпітісіііае: обвинителя къ Дѳіо- 
тару. — поп йѳЪеЪапі. Ср. § 2: іе&еге йѳЪеЪаі.— епіт пояс¬ 
няетъ, почему эти враждебныя отношенія не должны были бы 
существовать. — Уатіііат родъ. — аЪіесІат еі оЪзсигат низкій 

(=Ьиті1ѳт) н неизвѣстный. — е іепеЪгіз іп Іисет еѵосаѵіі 
изъ мрака неизвѣстности вывелъ' въ люди (метафора). — диіз... 
аийіѵіі? Своб. перев.: «вѣдь никто о твоемъ отцѣ раньше и не 
слыхалъ (что это за человѣкъ); онъ сталъ извѣстенъ лишь тогда, 
когда узнали, чей онъ эять». Дословно? Слѣдуетъ обратить вни¬ 
маніе на способъ выраженія: ішіт раігет, сцііз езэеі, аийіѵіі, 
вмѣсто: яиіз іииэ раіег еззеі аийіѵіі. Подлежащее косвѳняаіх* 
вопроса иногда переносится въ главное предложеніе какъ допол¬ 
неніе. Подобная аттракція въ греческомъ языкѣ встрѣчается 
очень часто, въ латинскомъ яз. значительно рѣже. Сиіиз &епѳг 
еззеі, какъ н циіз еззеі, зависитъ отъ аийіѵіі. — зей... іатеп 
относятся къ словамъ зіпі запе... — циатѵіз... герийіагеііз 
перевести такъ, какъ если бы было: циатѵіз іп^гаіит еі іт- 
ріпш еззеі герийіаге; іп^гаіпт еі ітріиш = «безсовѣстная (чер¬ 
ная) неблагодарность». — песеззііийіпіз потеп «родство».— 
іпітісШаз ^егеге перевести однимъ словомъ. — Ьотіпиш тоге 
пи-людски, по человѣчески. — роіегаііз. Ср. § 2: йеЪеЪаі.—поп... 
йсіо азупйеіоп айѵѳгзаііѵит. — поп еаріііз агсеззеге не 
привлекать къ уголовной отвѣтственности. — При послѣднихъ 
трехъ неопр. накл. слѣдовало бы ожидать (ІеЪеЪаііз, а не роіѳ- 
гаііз (геи&та). — Езіо, какъ греч. еіеѵ, хорошо, пусть будетъ 
такъ. — сопсейаіиг допустимъ. — осііі та&пііийо = шарлот 
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. (кііпт; ср. § 5: Іосі іпзоіѳпііа. — а<іеопе по смыслу = «но не* 
ужели же нужно доводить ненависть до того...». — отпіа... 
іига всѣ права, которыми обусловливается живнь человѣка, все¬ 
общее благополучіе и даже человѣческое достоинство. — зоііісі- 
Іаге ѵегЬіз подговаривать.—йопшт, зсіі. зиат; ср. § 2: а 1е§а- 
Іогиш ребіЪиз аМихегіі. — Ьое езѣ это значитъ. — СатШіз. Га- 
тіііа = «семья», въ которой относились и рабы. —Иат въ самомъ 
дѣлѣ. — а іапіа аисіогііаіе такимъ авторитетнымъ лицомъ, какъ 
ты, Цезарь. — сизіобіѳпЬ — (нѳ) спасутъ отъ гибели. — іпіиз 
ѳзѣ аіцие позігит «внутри нашего дома и принадлежитъ намъ, 
какъ собственность». Рѣчь идетъ о рабахъ. — еѵоіаге въ пере¬ 
носи. энач.: «исчезнуть» (изъ дома). — Ш, (появляется. — іп йо- 
тіпаіи зегѵііиз, іп зегѵііиіе Йотіпаіиз фигура соттиіаііо 
(аѵті[хета,ЗоЦ): перестановка словъ, при которой мысль измѣняется 
въ обратную сторону. Другіе примѣры: еззе орогіѳі иі ѵіѵаз, 
поп ѵіѵѳге иі ѳбаз; ѵотипЬ иі ѳбапі, ѳсіипі иі ѵотапі. 

31 31. О Іетрога, о тогез! восклицаніе, полное негодованія: 
«что ва время теперь, что за нравы!». — Сп. ОотШиз. Здѣсь 
имѣется въ виду Сп. Цотіііиз АЬѳпоЬагЬиз, а не Гней Домицій 
Кальвинъ, упоминаемый въ §§ 14, 25 и 32. Этотъ Гней Домицій 
Агенобарбъ былъ народнымъ трибуномъ въ 104 г. до Р. X., кон¬ 
суломъ въ 96 г., цензоромъ въ 92 г.; поэтому понятно, почему 
Цицеронъ (род. 106 г.) говоритъ, что онъ видѣлъ его въ дѣтствѣ. 
По словамъ Асконія Пѳдіана, извѣстнаго толкователя Цицерона 
(жилъ въ I вѣкѣ по Р. X.), Агенобарбъ, будучи народнымъ три¬ 
буномъ, разсердился на Снавра за то, что тотъ не избралъ его 
въ коллегію авгуровъ, и потому обвинилъ его въ томъ, что об¬ 
щественныя жертвоприношенія римскаго народа въ честь пена¬ 
товъ въ городѣ Ьаѵіпіит по его винѣ совершаются не съ подо¬ 
бающимъ благолѣпіемъ. При происходившемъ въ трибутныхъ 
комиціяхъ голосованіи Скавръ былъ оправданъ, но незначитель¬ 
нымъ большинствомъ голосовъ. — поз. См. § 11: поЬіз ішрегаіо- 
гіЬиз. — ропІШсет тахітит. РопШѳх тахітиз былъ глав¬ 
нымъ изъ жреческой коллегіи понтификовъ (число ихъ было отъ 
5 до 15), которой были поручены надзоръ и управленіе всѣмъ 
религіознымъ бытомъ, общественнымъ и частнымъ богослуже¬ 
ніемъ, РопШех тахітиз избирался обыкновенно на всю живнь, 
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и изъ такихъ лицъ, которыя занимали раньше высшія куруль¬ 
ныя должности. На обязанности его лежало приводить въ испол¬ 
неніе рѣшеніе коллегіи и составлять Аппаіѳз шахіші, т. е. «Ве¬ 
ликую лѣтопись», въ которую заносились важныя событія года.— 
сит... ѵосаѵіззеѣ перевести главнымъ прѳдлож.—ІгіЬипиз пот. 
ргаедісаѣіѵиз. — И. Зсаигшп. М. Аѳтіііиз Зсаигив, ярый про¬ 
тивникъ демократической партіи, происходилъ игъ знатнаго, но 
обѣднѣвшаго рода. Кратко, но мѣтко характеризуетъ Саллюстій 
(Іи&. 15): Ьото поЬіііз ітрі&ег, Іасііозпз, аѵМчз роіепііаѳ, Ьопо- 
гіз, (ііѵШагит, сеіѳгит ѵіііа зпа саШбѳ оссиПапз. Онъ былъ 
консуломъ въ 115 и 107 годахъ, цензоромъ въ 109 г.; не разъ 
былъ избираемъ ргіпсѳрз зепаіпз. — ргіпсірет еіѵііаііз первое 
лицо въ государствѣ, потому что онъ былъ ргіпсѳрз зѳпаіиз, т. ѳ. 
первымъ въ спискѣ сенаторовъ, составленномъ цензорами. Онъ 
первый въ сенатѣ на запросъ консула (предсѣдателя) подавалъ 
мнѣніе н своимъ авторитетомъ могъ вліять на рѣшеніе дѣла.— 
іп іисіісішп рориіі. Имѣются въ виду сошіііа ІгіЬпіа, гдѣ пред¬ 
сѣдательствовалъ народный трибунъ. — Зеаиг^иѳ зегѵиз. «И 
вотъ когда...». По этому поводу схоліастъ разсказываетъ слѣ¬ 
дующее: когда къ Домнцію пришелъ рабъ Скавра и предложилъ 
ему воспользоваться для обвиненія Скавра принесенными пись¬ 
менными документами, Домицій приказалъ свивать его и; повѣ¬ 
сивъ ему на шею принесенные документы, отослалъ его къ 
своему противнику со словами: соггі&ѳ зегѵшп ішш. — егітіпа 
улики, — йеіаіигит зе евзе йіхіззеі заявилъ о своей готов¬ 
ности представить ему.—Ьотіпѳт въ презрительномъ смыслѣ.— 
іпіегзіі, зсіі. іпіег Іѳ еі Ботіііит. — зей Іатеп: добавить 
для перевода сошрагаЬо. — абіиіогет перевести: «помощь», 
«услугу». 

32. Аѣ зетеі «Но мнѣ возразятъ, что...»: оссираііо. Цнцѳ-зг 
ронъ старается поколебать вѣру въ показанія Фидиппа, указы¬ 
вая на его двуличность. — зетеі только одинъ разъ. — сит 
ѳззѳі ргойисѣиз: въ качествѣ свидѣтеля. -«- ай Іе^аѣоз, зсіі. 
Бешіагі. Фидиппъ, сдѣлавъ показаніе, вернулся къ посламъ 
Деіотара и доказывалъ, что онъ не могъ не повиноваться требо¬ 
ванію Кастора сдѣлать показаніе. — Сп. БотШшп: Саіѵіпит. — 
аийіепѣе при. — Зегѵ. Зиіріеіо. Зегѵіиз Зиірісіиз Киіиз былъ 
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однимъ изъ знаменитѣйшихъ юристовъ своего времени. Онъ 
былъ сторонникомъ Цезаря.—Т. Тогдиаіо лицо неизвѣстное.— 

ЕгаиДет «преступленіе». 

Оиае езі Что за... — ізіа съ твоей стороны.—ітроіепз = 

зпі поп роіепз, «необузданный».— игЬет, т. ѳ. Римъ. — іига еі 
ѳхешріа законы н практическое ихъ примѣненіе. — йотезііса 
іттапііаѣе «варварскою грубостью своей страны». Іттапііаз 
нравовъ Галаціи противополагается римской Ъшпапііаз. 

33 88. Продолженіе обвиненія, будто Д. былъ враждебно на¬ 

строенъ противъ Цезаря (см. гл. IX): сообщенія Блезамія о томъ, 

что Римъ враждебенъ Цезарю, не повліяли на дружественныя 
отношенія Деіотара къ Цѳварю (§§ 83, 34). 

Аі. диат асиіѳ... осспраііо, съ оттѣнкомъ ироніи. — ВІеза- 

тіиз одинъ изъ пословъ Деіотара; см. введ. УІІІ, 23.—пошіпе... 

таіе бісѳЬаі: воспользовался именемъ... чтобы поносить. — пес... 

і&поИ: ср. § 8; поп егап* пезсіі.—зсгіЬѳгѳ зоІеЪаѣ часто пи¬ 

салъ.— іп іпѵіДіа еззе раззіѵит къ іпѵібегѳ, = іпѵИіозит 
еззе. — зіаіиа, зсіі. іиа. На Капитолія стояло семь статуй рим¬ 

скихъ царей; тамъ же была поставлена, по рѣшенію сената, и 
статуя Цезаря, обожаніе котораго приверженцами его и наро¬ 

домъ доходило до крайности. — апігаоз чувства. — ріаийі. Въ 
Римѣ было въ обычаѣ чествовать аплодисментами лицъ, ока¬ 

завшихъ великія услуги государству, прн появленіи ихъ въ 
циркѣ или театрѣ. По отношенію къ Цезарю это выраженіе 
сочувствія не знало границъ. — таіеѵоіогшп твоихъ недобро¬ 

желателей.—ех зепшшсиііз «на основаніи болтовни»; бѳшіпп- 

ііѵнш имѣетъ оттѣнокъ презрѣнія. — Ьаес, всіі. сгішіпа. — Іу- 

гаппшп Саезагет зсгіЬѳгеѣ. Неужели Бл. написалъ бы о Цѳз., 

что онъ тиранъ? сопі. биЬііаііѵиз. — пшНогшп епіт саріѣа... 

Все это предложеніе заключаетъ въ себѣ иронію; епіт = ко¬ 

нечно; сарііа = зѳсіа сарііа. — ѵехаѣаз. Уехагі — раззіѵпт въ 
регзбфіі,= «подвергаться преслѣдованію».—аШісѣаз еі еѵегзаз— 

разстроены и окончательно разорены. — Дотов семейства. — 

Циае зетрег... Эти слова, очевидно, были сказаны послѣ нѣко¬ 

торой паузы; прибавить въ переводѣ: «Нѣтъ, что...». — іп сіѵііі 
ѵісѣогіа = іп ѵісіогіа сіѵіиш ѳ сіѵіЬиз герогіаіа. — іе ѵісіоге 
послѣ твоей побѣды. 
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34. еесіберіі: объяснить сопіппсііѵпз.— дает... ѵібіптв34 

въ которомъ... видѣли... — П08 ИЪегі мы, люди свободные. — 1п 
ватта при полной.—поп тобо поп... веб еМат не... а на¬ 
оборотъ. — 1п ге&по въ неограниченной монархіи (въ противо¬ 
положность іи зшшпа... ІіЪегѣаѣе). — Иат бе віаіиа. Сказано 
кратко; слѣдуетъ дополнить: «А о статуѣ нечего и говорить: 
вѣдь...>. — диегііиг станетъ жаловаться. — ѵаібе епіт іпѵібеп- 
бит евѣ. Сказано съ ироніей; по смыслу = «нѣтъ никакого по¬ 
вода ненавидѣть». — ѣгораѳів. Въ Римѣ было не мало памятни¬ 
ковъ побѣдъ; они воздвигались неимущественно на Капитоліи 
и были различнаго вида: соіптпаѳ, агсиз, ігіЬипаІіа. — паИив 
Іосив. Въ переводѣ добавить: «то по атому поводу слѣдуетъ за¬ 
мѣтить».— гозѣгів. Козіга (ѵеіега) была возвышенная трибуна, 
украшенная корабельными носами. Ливій по поводу постройки 
ея говоритъ слѣдующее (VIII, 14. 12): №ѵез Апііаіішп рагііт 
іп паѵаііа Вотае зпМпсіаѳ, рагііга іпсѳпзае, гозігізцие еагит 
зи^езіит іп іого ехзігисіит абогаагі ріасиіі, гозігадпѳ ій Іѳт- 
ріпт арреііаіит. Цезарю были поставлены около ораторской ка¬ 
ѳедры двѣ статуи. Тамъ же стояли статуи Суллы и Помпея. — 
сіагіор почетнѣе. — бѳвібегаіав. Безібегагѳ сильнѣе, чѣмъ наше 
«желать»; перевести: «нуждался». — еотргеввав еві е(... ргае- 
ѣегтіввав они (рукоплесканія) смолкали и... ихъ не было. 

VI. Сопс&шіо, заключеніе. 

§§ 35-43. 

Деіотаръ не питаетъ никакой злобы къ Цѳварю, такъ какъ 
получилъ отъ него милость (§§ 35 — 39). Милость, оказанная 
царямъ, приноситъ особенную славу (§ 40). За Деіотара ручаются 
послы, показанія которыхъ свидѣтельствуютъ объ его невинов¬ 
ности (§§ 41—48). 

85. аіідиіб кое-что важное. — саивае вдѣсь = (защитнтель-зБ 
ной) рѣчи. — ревегѵаіиш, зсіі. ез*. — іб аиіѳт аіідиіб еві 
можно оставить безъ перевода, а иі... огаііо теа перевести 
свободно: «я хочу въ своей рѣчи...». — поп», теіио... пе я увѣ¬ 
ренъ, что... не. — виссепзеге аіідиіб «что онъ питаетъ къ тѳбѣ 
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нѣкоторую злобу>. А1іциі<1 — асе. айѵегЫаІіз.— циой аЪезѣ 
Іоп&іззіте, зсіі. а того: послѣднее совсѣмъ невѣрно. — тиШз 
ІіЪі... ігіЬиегиіа: въ благодарность ва оказанныя услугн Цезарь 
раздавалъ награды. — циі іп аііега рагіе Гиіззеі «какъ чело¬ 
вѣкъ, принадлежащій, къ другой партіи». Почему сопі. и что 
означаетъ рідирі.?—поп гесизаѵИ. Іііоіез: «охотно далъ 
(тебѣ)», т. е. деньги, которыми Цезарь оштрафовалъ Дѳіотара; 
циоттиз... ва зитегез уже заключается въ словѣ «далъ». 
Послѣ поп гѳспзо встрѣчается н дпіп (см. § 43). 

36 Зв. зі, въ виду величины періода, можно оставить безъ пере¬ 
вода; придат. предл. перевести главнымъ, а передъ рокезі пшііо... 
добавить: «въ сравненіи съ нимъ» (Антіохомъ). — АпѣіосЬиз 
Мацтшз (Ш) царствовалъ 223—187 г. Въ 190 г. онъ былъ раз¬ 
битъ Л. Сципіономъ (провваннымъ АзіаМсиз) въ Лидіи прн 
Магнѳсіи, у горы Синила (Зіруіпз).— гех Азіае. Этотъ титулъ 
Антіохъ III носилъ до 190 г. Азіа = Малая Азія. — сит... гѳ§г- 
паге іиззиз еззеі ограниченный въ своихъ владѣніяхъ Тавромъ 
(см. карту М. Азіи). — розіеациат... Йеѵісіиз еззеі «послѣ 
окончательной побѣды... надъ нимъ*. Понятіе «окончательной» 
заключается въ приставкѣ <Іѳ глагола йеѵіпсеге (ср. бѳсѳгіагѳ, 
4еЬе11агѳ, йергоѳііагі и др.). — позіга ргоѵіпеіа. По завѣщанію 
царя Аттала пѳргамскаго, въ 129 г. до Р. X. М. Азія 
перешла въ собственность римлянъ. — пітіз тадпа рго- 
сигаѣіопе отъ чрезмѣрныхъ заботъ правленія. — Гигогіз тиііат 
зизіиіегаі = «былъ наказанъ 8а безумное предпріятіе». Антіохъ 
поплатился землями и людьми (а не жизнью). — сит ѳхрііса- 
кіѵпт.—еопсеззізіі призналъ 8а... — шШшп ЬепеЯсіит... іт- 
тіпиіит перевести такъ, какъ если бы было: Ъепейсіа р. В. 
(іп зѳ) шіпішѳ ішшіппка; пиііит іийісіит... іттіпиіит пере¬ 
вести: «мнѣніе о немъ сената нисколько не измѣнилось къ худ¬ 
шему».— апіто егесіо «бодръ», силенъ духомъ.— Гогіипаѳ 
подъ ударами судьбы (не преклонится). 

37 37. апіе Гасііз прежними дѣяніями. — іп апіто айріе ѵіг- 
Іиіе еѵ 5іа ЗооТѵ: въ доблестной душѣ. — роззіі. Объяснить 
сопі. — ІогЬипа перемѣна счастья. — аиі... аиі. Въ вопроситель¬ 
ныхъ предложеніяхъ, имѣющихъ смыслъ отрицательный, аиі 
имѣетъ значеніе русскаго «и». — сазиз «несчастный случай». На- 
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оборотъ, оссааіо = «благопріятный, удобный случай». — циае 
ѣапіа = дпаѳ іапіа іпіигіа езі, диае (и4)... роззіѣ.— ітрегаіо- 
гит. Ораторъ имѣетъ въ виду Суллу, Мурену, Сервилія, Лу¬ 
кулла и себя, что видно изъ слѣдующаго ниже перечисленія 
земель, въ которыхъ были ведѳны войны. — бе касающіяся. — 
беіеге лишить значенія.—езі огпаіиз: см. § 2. — іп сазѣгіз 
еззе роіиіі рег аеіаіет лѣта позволили ему служить въ 
войскѣ. — Зепаіиз ѵего что же касается сената, то... — диае... 
сопзідпаіа зипі. РиЫісаѳ Шіѳгаѳ топитѳніадие = «государ¬ 
ственные документы и памятники»; сопзі&паіа зшЪ перевести 
«написаны (іп ИМегіз) и вырѣзаны (іп топитѳпііз)». — ѵеѣизѣаз 
оЪгиеі. Перевести такъ, какъ если бы было: оЪгпепІиг ѵѳіи- 
зіаіе = пропадутъ по своей давности. — беІеЫѢ оЫіѵіо. Свободн. 
пѳрев.: «неужели о пихъ совсѣмъ забудутъ?». Два синонимическія 
выраженія поставлены для усиленія одной и той же мысли. — 
бе ѵігіиіе. Ораторъ думаетъ о «прекрасныхъ качествахъ его. 
души», перечисленныхъ ниже (та^піішіо апіті, ^гаѵіЬаз, соп- 
зіапііа).— босіі аЦиѳ заріепіез. Босіиз вообще «образованный 
человѣкъ»; заріепз со временъ Цицерона употребляется часто 
въ смыслѣ грѳч. оо<ро« (<ріХооо<ро;). Перевести: «философски-обра- 
зованныѳ люди». — зитша, какъ думали перипатетики; зоіа, 
какъ думали стоики. — ѵігідНѳт. Имѣется въ виду человѣкъ, 
обладающій ѵігіпіѳ. Мысль: эти блага вполнѣ могутъ сдѣлать 
жизнь добродѣтельнаго человѣка не только хорошею, но и вполнѣ 
счастливою. 

38. біез посіездиѳ почти = непрестанно.— еззеі. Добавить 38 
въ переводѣ: «въ такомъ случаѣ» (т. е. если бы Д. сердился).— 
зепесідШз = которыми онъ пользуется въ старости. — ассеріага 
геіегі. Ассеріпт аіцб гѳГегге собств. = «отдавать полученное»; 
затѣмъ = «быть благодарнымъ кому-н.»; перевести: «считаетъ 
себя обязаннымъ». — поп биЬПо диіп = безъ сомнѣнія. — 
ехетріит вопію. — Таггасопе. Это — городъ въ Испаніи, на 
сѣверо-востокъ отъ устья Эбро (нынѣ Тагга&опа въ Каталбніи). 
Цезарь въ 46- 45 г. велъ въ Испаніи войну противъ сыновей 
Помпея. Послѣ битвы при Мундѣ (45 г.) къ нему явились послы 
отъ разныхъ государствъ съ поздравленіемъ по случаю побѣды. 
Дѳіотаръ послалъ отъ себя съ этою цѣлью Блѳзамія, которому, 
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между прочимъ, было поручено испросить у Цезаря нѣкоторыхъ 
уступокъ въ пользу Дѳіотара. — Віезатіо бѳдізіі «поручилъ 
Блѳзамію передать». Замѣтить: ерізіиіат баге, тіМѳгѳ а б 
аЦт = «писать, посылать кому-л. письмо»; ер. баге аіісиі = 

«дать кому-л. письмо для передачи»; ер. оЪзі&пагѳ = запечатать 
письмо»; ер. зоіѵегѳ, гезі&пагѳ = «распечатать п.». — Письма у 
римлянъ и грековъ писались на деревянныхъ дощечкахъ, по¬ 

крытыхъ воскомъ (ІаЬеІІае), или на папирусѣ (сЬагіа). Затѣмъ 
папирусъ складывался, а дощечки клались одна на другую и 
обматывались шнуркомъ, который припечатывался (оЬзі^лагѳ 
аі&іііо). Знатные римляне рѣдко писали сами свои письма; у 
нихъ были для этого рабы или вольноотпущенники, называв¬ 

шіеся ІіЬгагіі аЪ ерізіиііз. Въ началѣ письма ставилось имя от¬ 

правителя, который привѣтствовалъ получателя, напр.: М. Тиіііиз 
Сісего С. Іиііо Саезагі 8. Б. (заіиіѳт бісіі). Въ концѣ письма 
писалось обыкновенно ѵаіѳ илн сига пЬ ѵаіеаз. (У грековъ же 
обыкновеннымъ привѣтствіемъ было хаФеіѵ> * въ концѣ письма 
ставилось Ірршоо). Дія передачи писемъ служили частные 
курьеры, называемые ІаЬѳИагіі. Лишь во времена императоровъ 
организовано было нѣчто въ родѣ почтоваго вѣдомства. — зе... 
егехегіі... аЬзІгахегіІ перевести такъ, чтобы подлежащимъ было 
ІШегае. — зоІІісЦибіпѳ: рѣчь идетъ о «душевномъ безпокой¬ 

ствѣ». — ІиЬез Ьепѳ зрегагѳ обнадежилъ. — диод зеіо а я знаю, 

что такъ писать... — ізбеш Геге приблизительно въ такихъ же. — 

зсгіЬеге іпі. ргаезепііз при шѳтіпі для обозначенія дѣйствія, 

свидѣтелемъ котораго былъ говорящій и которое представляется 
происходящимъ въ данную минуту. 

39 39. ЬаЬого = зоШоіІиз зшп, регіигЬог.—едиібеш = я конечно, 

я съ своей стороны. — гѳз риЫіса интересы государства. — Ьо- 

зрШшп ѵоіипіаз иігіиздие сопіипхіі = я заключилъ узы госте¬ 

пріимства по взаимному нашему желанію. — ГатіІіагЦаіет... 

аМиІіі «тѣсно сблизила меня съ нимъ». Ратіііагііаз означаетъ 
короткое знакомство, особую близость, и потому сильнѣе, чѣмъ 
атісіііа. — сопзиеѣибо повседневная жизнь (съ нимъ).—зшп- 

тат... песѳззііибтет... еЯёсегипі «поставили меня въ самыя 
близкія отношенія съ нимъ». Замѣтить фигуру хАлраЕ (^габаііо): 

атісіііаш, ЬоэрШшп, іатіііагііаіѳт, пѳсез8Ііибтет.— оШсіа іп 
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ше. зеіі. соііаіа: услуги, оказанныя инѣ.—депоѣшп а Іе еззѳ 
перевести дѣйств. оборотомъ. — ѵосагі, Ьаегеге, ассійеге зави¬ 
сятъ отъ предыд. орогіеі. — Ьаегеге = «оставаться». — пес ассі¬ 
йеге, иѣ фіізяиат. Въ переводѣ ассійеге, иі, можно пропустить. 
Какъ объяснить диізциат? 

40. іп іапііз регісиііз въ такихъ важныхъ уголовныхъ дѣ-40 
лахъ; ср. § 15. — Іетріаге, есфіопат тойо. Свободн. перев. 
«изыскивать способъ, которымъ бы...». — йісепйо = въ своей 
рѣчи.—ѣиат въ тебѣ. — пиШиз огаііопѳ еѵосаіа, т. е. безъ 
всякой рѣчи защитника. — Ргоропе ѣіЪі. Ср. § 20: ропе апіѳ 
осиіоз. — йиоз ге^ез: Дѳіотара и его сына. — апішо сопѣепг- 
ріаге поразмысли. — осиііз поп роіез. Дополнить: «видѣть».— 
йаЬіз уступишь. — ій... яиой столько же... сколько. — шізегі- 
согйіае... ігасипйіае. Прибавить въ переводѣ: «чувству». — 
йепедазѣі не давалъ воли. — Миіѣа зипі топитепѣа. Ораторъ 
говоритъ о тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ Цезарь проявилъ свое 
милосердіе. — зей тахіша еогига іпсоіитіѣаѣез «но болѣе 
всего свидѣтельствуетъ о немъ (т. е. о милосердіи) благополучіе 
тѣхъ людей...». Относительно мн. ч. іпсоіитііаіез см. § 13: иШЬ 
ІаШтз. — заіиѣет йейізѣі = сопзегѵазід. — Циае зі... іп ге^іЬиз. 
Смыслъ: «если милосердіе къ частнымъ лицамъ приноситъ славу 
Цезарю, то тѣмъ болѣе его прославить (= соттѳтогаЪипѣиг) 
милосердіе, оказанное имъ царямъ». Замѣтить въ этомъ предло¬ 
женіи хіастическую разстановку словъ. — зосіогит... атісо- 
гит, подраз. позігогит. 

41. Ы гвёгез. Ср. § 40: йиоз ге^ез.—Іе ѵісіоге послѣ твоей 41 
побѣды. — геѣепішп... сопйгтаіит перевести цѣлымъ предлож. 
съ противит. союзомъ; гѳѣепіит = они удержали его за собою.— 
Согрога зиа... Ш)і... ѣгайипі; = своею жизнью ручаются передъ 
тобою за своихъ царей. — Біегаз еѣ Віезатіиз еѣ Апіі$опиз... 
Цогуіаиз послы Деіотара; см. введ. ѴПІ, 23. — еайепщие Ййе 
еѣ ѵігіиіе ргаейіІиз = не менѣе честный и доблестный.—Іе&а- 
Іиз пошіп. ргаейісаііѵиз.— ге^ит атісіззіті. Атісиз даже 
и въ превосходной степени часто имѣетъ значеніе существи¬ 
тельнаго; поэтому—род. п. ге^ит. 
' 42. сопѣга въ ущербъ. — зсгірзегіѣ: см. § 83. — сгітіпіЬиз42 

ІИіз... зе зирропН гейт. СгішіпіЬиз дат. п.; Ше = «вышеупо- 
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мянутый»; еѳ зирропіі гейт = «всю отвѣтственность беретъ на 
себя», т. ѳ. если было сдѣлано повушете на жизнь Цезаря, то 
Пера готовъ признать виновнымъ въ этомъ себя самого. — Ме- 
тогіаш ѣиат ітріогаі = ітріогаі;, пі гѳсогйегіз. — чиа ѵаіеа 
ріигітит перевести главнымъ предлож. Цезарь обладалъ гро¬ 
мадною памятью. — ресіѳт вин. протяженія: «ни на шагъ».— 
іп ргітіз ЯпіЪиз при твоемъ вступленіи въ предѣлы тетрар¬ 
хіи.— ргаѳзѣо Гиіззе «представился тѳбѣ», «явился въ тѳбѣ». 
Ніѳгаз встрѣтилъ Цезаря на границѣ страны. — йісіі, въ виду 
предыдущаго пе&аі; (= йісік... поп), можно оставить безъ пере¬ 
вода.—ѳ Ьаіпео: см. § 17. — Ша шипѳга: см. § 19. — іп си- 
Ьісиіо: § 21. — еапйет точно также. — аззійиііаѣѳт = «по¬ 
стоянное присутствіе»; ср. аззійииз, айзійеге. Перевести: «не¬ 
отлучно находился при тѳбѣ». Замѣтить въ этомъ §-ѣ азупйеіоп. 

43 43. диае оЬіесѣа зипі въ чемъ обвиняютъ Дѳіотара. — зеп- 
іепііат приговоръ.—сит... йейесоге... резіѳт — Гатат сит 
заіиір хіазмъ. — ітрогѣаѣигат = аііаіигат. — диогит аііе- 
гит «первое», т. ѳ. сит зшшпо йейесоге тізѳггітат резіет.— 
Шогит: ассизаіогит. — аііегит «второе», «послѣднее», т. е. 
іпсоіитет іатат сит заіиіѳ. 
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